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Aniversariantes
Hoje: Ikaro Amorim (6ª Vara), Mucio 
Cunha (Barreiras), Floripes Feitosa 
(NUCAF), Jacqueline Benevides (Jua-
zeiro) e Macio Profeta Oliveira (Alagoi-
nhas). Amanhã: Cláudio Santana dos 
Santos (Barreiras), Andréia Diniz Feito-
sa (Itabuna), Vagner Campelo Menezes 
Filho (NUCJU) e Maria Fabiana Oliveira 
de Jesus (1ª Vara).
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A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal 
1ª Região condenou o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
a pagar indenização de R$ 236.400,00, a 
título de danos morais, à parte autora, víti-
ma de acidente automobilístico em rodovia 
federal, em razão de operação de manuten-
ção, conservação, restauração e reposição 
de rodovias. A decisão negou provimento à 
apelação do DNIT e deu parcial provimento 
ao recurso do autor para majorar a pena 
imposta pela juíza federal Lilian Oliveira da 
Costa Tourinho, então magistrada da  8ª 
Vara desta Seção Judiciária.

Na primeira instância a magistrada da 
8ª Vara julgara improcedente o pedido no 
tocante à Mirel Construtora Ltda e proce-
dente em parte o pleito contra o DNIT para 

condenar a autarquia a pagar ao autor a 
importância de R$ 8.436,67 a título de 
danos materiais e R$ 32 mil por danos 
morais totalizando R$ 40.436,67. 

No recurso, o DNIT sustentou a inexis-
tência de culpa administrativa, atribuindo-
-a à Mirel Construtora Ltda, além da culpa 
exclusiva ou concorrente da vítima. Alegou 
também que não ficou caracterizada a le-
são moral. O autor, por sua vez, em apela-
ção, defendeu a responsabilidade solidária 
da empresa Mirel Construtora Ltda. e a 
inexistência de culpa concorrente, além da 
inadequação do valor arbitrado a título de 
danos morais. 

Ao analisar o caso, o relator, desembar-
gador federal Souza Prudente, entendeu 

TRF1 aumenta indenização fixada pela 8ª 
Vara a vítima de acidente em rodovia federal

que o DNIT tem responsabilidade pelo aci-
dente do autor. “Comprovados o nexo de 
causalidade e o evento danoso, resultante 
da omissão do ente público, caracterizada 
está a responsabilidade civil objetiva do 
Estado, no caso, o DNIT, resultando daí o 
dever de indenização”, justificou o magis-
trado.

Com relação ao valor da indenização, o 
desembargador explicou que “o quantum 
fixado para indenização pelo dano moral 
não pode configurar valor exorbitante que 
caracterize o enriquecimento sem causa 
da vítima, como também não pode con-
sistir em valor irrisório a descaracterizar a 
indenização almejada, afigurando-se ra-
zoável, na espécie, a sua fixação no valor 
de R$ 236.400,00”.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

10/5/2005 - Coordenador dos JEFs 
da 1ª Região visita o NAJ - O coorde-
nador dos JEFs da 1ª Região, desem-
bargador Federal I’talo Mendes, visitou 
o posto da Justiça Federal no Núcleo de 
Atendimento Judiciário (NAJ), no Sho-
pping Baixa dos Sapateiros, na última 
sexta-feira, 6. 

Ele esteve acompanhado da diretora 
do Foro, juíza federal Mônica Aguiar; da 
coordenadora dos JEFs na Bahia, juíza 
federal Vera Velloso; e dos juízes que 
atuam nos Juizados desta Seccional, 
Rafael Soares, Maízia Pamponet, Régis 
Araújo, João Cabrelon, Daniela Paulovi-
ch e Regivano Fiorindo. Os magistrados 
foram recebidos pelo diretor do NUCJU, 
Manoel Cedraz.

A visita teve por objetivo avaliar e 
discutir as rotinas de trabalho adotadas 
no NAJ, bem como buscar soluções para 
suprir, de forma mais eficiente e célere, 
a grande demanda da população que 
converge diariamente para aquele local 
e que sempre supera a atual capacidade 
de atendimento. 

Entre as ações propostas, consi-
derou-se prioridade a investigação de 
meios para impedir entrada de ações 
improcedentes e evitar acúmulo de tra-
balho inútil. Também foi sugerido o au-
mento do número de servidores no NAJ, 
para permitir o atendimento sem limita-
ção, serviço hoje controlado por senha 
e restrito a 600 pessoas por dia. Outra 
sugestão é a instalação de um serviço 
de atendimento por telefone, sem ônus 
para o usuário.

Por fim, o desembargador federal 
I’talo Mendes destacou a necessidade 
de esclarecer ao público e à socieda-
de que a Justiça Federal sempre se 
dispõe a prestar o melhor serviço pos-
sível, mas trabalha com contingencia-
mento de recursos imposto pelo go-
verno federal. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Você tem milhas?
O funcionário terceirizado Edésio Santos 

necessita viajar no mês de junho para Porto 
Alegre para participar de uma maratona.

Edésio não está conseguindo dinhei-
ro para pagar a passagem aérea e pede a 
algum servidor ou magistrado que tenha 
milhas aéreas disponíveis que lhe ceda ao 
menos um dos trechos.

Somente assim o atleta conseguirá com-
petir nessa maratona, pois como ele não 
tem patrocínio, depende unicamente de do-
ações para participar das competições.

O NUTEC solicita aos usuários dos cer-
tificados digitais, principalmente magistra-
dos, que verifiquem a validade dos seus 
respectivos certificados, tendo em vista a 
crescente demanda de sistemas/rotinas 
que exigem a certificação digital como for-
ma de acesso e/ou validação de procedi-
mentos, incluindo o iminente PJe.

Caso a validade esteja próxima, o NU-
TEC pede que seja feita a renovação, pelo 
site da Caixa, no endereço certificadodigi-
tal.caixa.gov.br, opção “Renovar Certificado 
Digital”. O site é autoexplicativo e é neces-
sário que o certificado esteja conectado a 
uma porta USB.

Um novo Acordo de Cooperação Téc-
nica para certificação digital foi celebrado 
entre o CJF e a CEF que  prevê um total 
de 5.880 atendimento para toda a Justi-
ça Federal (certificados novos). Assim, é 
importante que os certificados emitidos na 
vigência do ACT anterior sejam renovados 
por mais três anos. 

Quem desejar, pode solicitar ainda um 
segundo token, sendo que nesse caso, com 
vigência diversa do atual.

Renovação dos Certificados Digitais

Vantagens em compartilhar impressoras
Há muito tempo, já se sabe que não é 

produtivo, lógico ou eficiente ter-se uma 
impressora para cada computador nos am-
bientes de trabalho.

Aqui na Justiça Federal não é diferente 
mas muitos servidores ainda insistem em 
ter à sua disposição uma impressora exclu-
siva para o seu micro de trabalho.

Isto é coisa do passado. Impressoras e 
outras peças de hardware de computador, 
incluiem drivers e utilitários para conectar 
os dispositivos a uma rede doméstica ou 
corporativa. 

É possível ligar várias impressoras a 
uma rede para compartilhamento dos dis-
positivos. Ter várias impressoras em uma 
rede confere várias vantagens, incluindo a 
capacidade de selecionar a impressora à 
qual se deseja enviar documentos e ofere-
cendo uma disponível, caso uma ou mais 
impressoras não estejam funcionando cor-
retamente. 

Vários usuários - Impressoras em uma 
rede estão disponíveis para mais de um usu-
ário. Qualquer computador que faz parte da 
rede pode acessar e enviar trabalhos de im-
pressão para uma fila. Este gerenciamento é 
feito pelo servidor ou computador principal 
ao qual a impressora está conectada e que 
libera os trabalhos de impressão. 

Redes remotas - Usuários em uma rede 
remota conectada a uma rede doméstica 
ou corporativa através da Internet e um 
dispositivo de comunicação também pode 
acessar e enviar trabalhos de impressão 
para impressoras de rede. Este recurso é 
útil para os usuários que estão em uma via-
gem e precisa enviar um documento para o 
escritório principal ou rede. 

Redução de Custos - Rede de impresso-
ras economiza dinheiro porque não se tem 
que comprar uma impressora individual para 
cada computador, nem cabos, suprimentos 
e papel para impressoras individuais. 

Múltiplas Plataformas - Computadores 
rodando em várias plataformas (Windows, 
Mac, Linux), podem acessar as mesmas 
impressoras de rede e enviar trabalhos de 
impressão usando drivers desenvolvidos 
para cada plataforma. 

Várias impressoras - Vários tipos de 
impressora (laser, jato de tinta, plotters e 
impressoras térmicas) podem compartilhar 
a rede e oferecer aos usuários mais opções 
de impressão. Isto é ideal se um usuário 
precisa enviar um desenho para uma plot-
ter e uma carta a um laser. Ele pode enviar 
os documentos, um após o outro, e a rede 
vai encaminhar os dois trabalhos para as 
impressoras individuais.

Manutenção Poupança - Rede impres-
soras também resulta em uma redução em 
manutenção de chamado, pois você tem 
menos impressoras para limpar e reparar. 

Fonte: http://pt.wingwit.com


