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Hoje: Cláudia Meirelles Soares (9ª Vara), 
Myrtô Magalhães (Biblioteca), Rosemary 
Gonçalves (NUCAF), Nadson Sardeiro 
Coelho (Barreiras), Hildemar Rodrigues 
da Costa (Bom Jesus da Lapa), Sandra 
Ferreira dos Santos (Turma Recursal) e 
Erenaldo Chaves Jr. (Contrate). 
Amanhã: Paulo Sergio Campos Teixei-
ra (Conciliação), Tereza Cristina Gasse 
de Carvalho (NUASG), Tiago Vasconce-
los Santana (Irecê), Gabriel Fontes de 
Oliveira (13ª Vara), Jaqueline Cordeiro 
Pereira (Bom Jesus da Lapa) e Marcos 
Alves de Menezes (Paulo Afonso).
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Câmara Previdenciária reforma sentença da 
Subseção de Campo Formoso estabelecendo 

data inicial de concessão de pensão por morte
A Câmara Regional Previdenciária da Bahia, por 

unanimidade, reformou parcialmente sentença da 
Subseção Judiciária de Campo Formoso que concedeu 
pensão por morte à parte autora, filha de um traba-
lhador rural. 

O Colegiado entendeu que o Instituto Nacional do 
Seguro Social tem razão quanto à data inicial do bene-
fício (DIB), que deve corresponder à data do requeri-
mento administrativo.

Em suas razões, o INSS alegou que o falecido re-
cebia por dia trabalhado, como aduzido pelas teste-
munhas, e que a certidão de casamento apresentada 
não é capaz de ser reconhecida como início de prova 
material. Diz ter havido excesso nos cálculos do valor 

devido, já que o requerimento administra-
tivo ocorreu em 7/4/2006, e os cálculos 
partiram de 1/9/2005.

Ao analisar o caso, o relator convocado, 
juiz federal Saulo José Casali Bahia, en-
tendeu que a condição de rurícola possui 
início de prova material consistente na cer-
tidão de óbito, na declaração de Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), 
na declaração de sindicato e na certidão do 
Tribunal Regional Eleitoral. 

Em relação à prova testemunhal, pes-
soas que conheciam o beneficiário decla-
raram que o segurado também trabalha-
va como diarista além da sua condição 
de trabalhador rural. “Como aduzido na 
sentença, o labor como diarista não des-
configura a condição de rurícola, pois 
este era desempenhado como comple-
mento ao labor rural próprio”, disse o 
magistrado. 

Ademais, de acordo com o relator, 
“cabe consignar, ainda, que a condição de 
diarista, boia-fria ou safrista está enqua-
drada como trabalhador rural para efeitos 
previdenciários. A data inicial do benefício 
deve corresponder à data do requerimento 
administrativo”.

11ª Vara julga improcedente ação 
em que MPF pede instalação de 

dez itens de segurança em lotéricas
O juiz federal substituto da 11ª Vara 

Rodrigo Britto Pereira Lima julgou improce-
dente ação civil pública em que o MPF pe-
dia que fosse determinada à Caixa Econô-
mica Federal a instalação de uma dezena 
de itens de segurança nas casas lotéricas.

O MPF pleiteava, em razão dos muitos 
assalto nas lotéricas de Salvador, que fos-
sem instalados em todos os guichês: vidros 
à prova de balas; blindagem das portas de 
acesso dos funcionários com comando ele-
trônico de abertura com leitor biométrico; 
comunicador de voz com os clientes como 
os dos grandes cinemas; fechadura de re-
tardo do cofre; gravação de imagens com 
cenas armazenadas; sistema de alarme 
com sirenes, entre outras exigências.

Afirma que as lotéricas incorporaram 
funções que eram privativas de bancos, 
como pagamento e abertura de contas, sa-
ques e empréstimos consignados, mas não 
oferecem a mesma segurança.

O magistrado ponderou que as lotéricas 
não se enquadram como estabelecimentos 
financeiros da Lei 7.102/83 que estabele-

ce  os itens de segurança. A mesma lei de-
clara que os estabelecimentos financeiros 
compreendem  bancos oficiais ou privados, 
caixas econômicas, sociedades de crédito, 
associações de poupança, suas  agências, 
postos de atendimento, subagências e se-
ções, assim como as cooperativas de crédi-
to e suas respectivas dependências. 

A Lei nº 8.987/1995, que dispõe so-
bre o regime de concessão e permissão de 
serviços públicos, aplicável (caso das lo-
téricas) estatui que o permissionário deve 
desempenhar a atividade delegada por sua 
conta e risco, impondo ao delegatário a res-
ponsabilidade por todos os prejuízos cau-
sados aos usuários ou a terceiros.

Não sendo responsável pela Segurança 
Pública, as lotéricas não podem ser obriga-
das a ter mais equipamentos de segurança 
patrimonial em função da Lei de Conces-
sões de Serviços Públicos; Lei de Licitações 
Públicas; Lei de Outorga e Prorrogações 
das Concessões e Permissões de Serviços 
Públicos, do que qualquer outro permissio-
nário de serviços públicos.

Segundo a sentença, não estando obri-
gado por lei a adotar mais equipamentos 
de segurança do qualquer outro estabeleci-
mento comercial, os casos de crimes con-
tra a vida e a propriedade que ocorram nas 
dependências das agências lotéricas serão 
aferidos de acordo com o disposto no Códi-
go de Defesa do Consumidor. 

Conclui o magistrado: “Desta forma, 
entendo estarem suficientemente atendi-
dos os requisitos da Lei 8.987/95 quan-
to a qualidade dos serviços das agências 
lotéricas, resguardada eventual respon-
sabilização em caso de sinistro. Nesse 
sentido, o TRF1 e TRF5. Todos os demais 
pedidos se ancoram na viabilidade jurídi-
ca de exigir das lotéricas os equipamen-
tos de segurança indicados na inicial. 
Rejeitada a premissa, insubsistentes os 
demais pleitos.”

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

10/03/2006 - Boas-vindas e despe-
dida na 8ª Vara -Os juizes e servidores 
da 8ª Vara desta Seccional organizaram 
uma festa de boas-vindas na última 
quarta-feira, para a juíza federal substitu-
ta Lílian Oliveira da Costa Tourinho, que 
entrou em exercício naquele juízo no dia 
anterior. Também festejaram o retorno da 
titular, Nilza Reis, que se encontrava em 
gozo de férias, e se despediram da juí-
za federal substituta Dayana de Azevedo 
Bião de Souza, que respondeu pela 8ª 
Vara durante o afastamento da titular. O 
evento contou com a presença da juíza 
federal da 14ª Vara, Cynthia Lopes.

21/03/2006 -Justiça Federal instala-
-se em Eunápolis -Eunápolis é o 10º mu-
nicípio do interior baiano a contar com 
a presença definitiva da Justiça Federal. 
Das dez Subseções hoje existentes, nove 
foram inauguradas nos últimos seis me-
ses. A instalação da nova Subseção foi 
realizada na manhã de ontem.

A solenidade foi conduzida pelo Pre-
sidente do TRF1, acompanhado da dire-
tora do Foro, juíza federal Mônica Aguiar 
que disse que para os administradores da 
Justiça Federal e seus servidores aquela 
data era especial porque estavam quase 
encerrando a jornada de expansão da 
Justiça Federal rumo ao interior.

JFHHÁ DEZ ANOS

Entrega da declaração 
de bens e rendas em 
2016 na Seccional

A SECAP informa que, entre os dias 1º 
de março e 31 de maio de 2016, o sis-
tema SARH estará recebendo os arquivos 
eletrônicos das declarações de imposto de 
renda (.DEC e .REC) trazidos pelos servi-
dores em seus dispositivos eletrônicos (pen 
drive) mas apenas para aqueles servidores 
que ainda não optaram pelo Anexo 2 - TCU 
(autorização de acesso). 

Os servidores que já preencheram o 
Anexo 2 estão dispensados dessa obriga-
ção desde a entrega do referido anexo na 
SECAP, pois o SARH gera automaticamente 
a quitação anual para esses servidores no 
dia 1º de maio de cada ano.

Caso o servidor tenha dúvida se já op-
tou pelo Anexo2 - TCU, é só verificar no 
Sistema SARH, no caminho: Menu do 
Servidor>>Declaração de Bens>>Entrega 
Declaração de Bens - Identificada, na aba 
"Arquivos Antigos". Se houver pelo menos 
uma declaração do tipo 4, o servidor já 
está dispensado da obrigação anual. A op-
ção pode ser feita a qualquer tempo pelo 
preenchimento do referido anexo e a entre-
ga em papel ou eletrônica na SECAP.


