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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Juiz federal Carlos 
d’Ávila toma posse 

como membro do TRE
Toma posse hoje como novo membro 

efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia o juiz federal Carlos d’Ávila Teixei-
ra, que irá ocupar naquela Corte a vaga 
destinada aos juízes federais. 

A solenidade será às 15h na Sala de 
Sessões do Tribunal. O magistrado vai 
substituir o juiz federal Saulo Casali.

TRF1 mantém sentença da Vara de Itabuna 
e determina restabelecimento de amparo 

social a segurado com deficiência
A 2ª Turma do TRF da 1ª Região con-

firmou, por unanimidade, entendimento 
da Vara Federal de Itabuna e concedeu 
a um segurado o restabelecimento do 
benefício de amparo social para pessoas 
com deficiência. 

O beneficiário, por ser acometido de 
surdez, dificuldade para falar e apresen-
tar sinais de distúrbios mentais, passou a 
receber o amparo a partir de 1997, mas 
teve o benefício suspenso em 2003. So-
mente em 2005, após pedido da família, 
o INSS voltou a assistir o segurado.

O Juízo da Vara de Itabuna determi-
nou o pagamento dos valores entre 2003 
e 2005 e a manutenção definitiva do be-
nefício. No recurso ao TRF1 o juiz federal 
convocado Cleberson José Rocha, man-
teve a sentença e destacou que a decisão 
objetiva resguardar o princípio constitu-
cional da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição e a LOAS preveem 
prestação de assistência social a pessoas 
com deficiência física e idosos impossibi-
litados de proverem sua própria subsis-
tência, ou de tê-la suprida pela família.

O art. 20 da Lei 8.742/93 condicio-
na o pagamento do benefício à compro-
vação de que a renda de cada membro 
da família (renda familiar per capita) é 
inferior a ¼ do salário mínimo. Como o 
valor é considerado muito baixo, o ma-
gistrado ponderou que leis mais recentes 
e julgamentos de tribunais superiores, 
entre eles o STF, têm reconhecido outras 
formas de aferir a miserabilidade para a 
concessão de benefícios.

O relator citou, como exemplo de nor-
mas com “critérios mais elásticos”, as leis 
que instituíram o Bolsa Família, o Bolsa 
Escola e o Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação: todas com previsão de ren-

da per capita acima de ¼ do salário míni-
mo. “O requisito financeiro estabelecido 
pela Lei n.º 8.742/93 permitiria que si-
tuações de patente miserabilidade social 
fossem consideradas fora do alcance do 
benefício assistencial”, conforme decisão 
do STF citada pelo relator.

“A vulnerabilidade social deve ser 
aferida pelo julgador na análise do caso 
concreto, de modo que o critério objetivo 
fixado em lei deve ser considerado como 
um norte, podendo o julgador considerar 
outros fatores que viabilizem a constata-
ção da hipossuficiência”, ratificou o juiz 
federal Cleberson José Rocha.

Com a decisão, o beneficiário rece-
berá as parcelas não pagas pelo INSS 
acrescidas de correção monetária e ju-
ros conforme o Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na Jus-
tiça Federal.                        Fonte: TRF1

Aniversariantes
Hoje: Murillo Gomes Moreira (Vitória 
da Conquista), Cynara Emanuela Rêgo 
(Itabuna), Luiza Maia da Silva (17ª 
Vara) e Micaele da Silva Ferreira (Bom 
Jesus da Lapa). 
Amanhã: Maria Soledade Ferreira (NU-
COD), Joaquim Marques Neto   (Irecê), 
Alecson Macêdo de Alcântara (Barrei-
ras), Victor Freitas Barros (Teixeira de 
Freitas), Erenilson de Oliveira (NUASG) 
e Joselene dos Santos (Contrate). 

Parabéns!!!

Solidariedade na madrugada para 
moradores de rua de Salvador

Mensalmente, na madrugada da nossa cidade, são ofertados alimentos, roupas e 
conforto espiritual através de palavras da Bíblia Sagrada, aos moradores de rua do 
centro histórico de Salvador.

Nesse momento, estão sendo arrecadados leite líquido, roupas masculinas, cober-
tores e lençóis.

Quem desejar doar algum desses itens, pode fazer a entrega na Biblioteca do Fó-
rum Teixeria de Freitas e na administração do prédio dos JEFs e das Turmas Recursais.

Apesar de as doações poderem ser feitas de modo permanente, a próxima saída do 
grupo está prevista para o dia 26/05.

Trata-se de uma iniciativa do nosso colega Pb. Cláudio Ribeiro, que agradece an-
tecipadamente as doações em nome dos beneficiados e convida todos a participarem 
da campanha presencialmente ou através das doações. Outras informações: 8633-
5686 e 3616-4347 

A Seção Judiciária da Bahia realizará 
o II Encontro de Diretores de Vara e Seca-
ds do TRF da 1ª Região – Intercâmbio de 
boas práticas, fórum e integração das 1ª e 
2ª instâncias, nos dias 13 e 14 de maio.

O encontro, cuja abertura será feita 
pelo diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes e objetiva a troca de experiências e 
difusão de boas práticas relativas a pro-
cessos e rotinas nas Seções Judiciárias 
da 1ª Região através de mesas-redondas 
e oficinas, buscando também o maior en-
trosamento e a solução de problemas de 
forma direta, com o fim de atingir uma 
das Metas do Planejamento Estratégico 
que é a Simplificação de Processos.

O encontro terá carga horária de 15h 
e contará com palestra da juíza federal 
Denise Dias Drumond que abordará o 
ajuste no modelo de gestão de uma Vara 
Federal e palestra de sensibilização e 
dinâmica motivacional com a psicóloga 
Renata Castello Branco.

Nos dois dias ocorrerão palestras, 
workshops e oficinas voltados ao com-
partilhamento de experiências exitosas 
adotadas em cada seccional. Nas ofici-
nas de análise de boas práticas e em fó-
runs com a participação de diretores do 
TRF1, serão feitos relatos  de sucessos 
em administração de Varas. Ao final, será 
feita a seleção e/ou compilação das boas 
práticas e elaborada a Carta ao TRF1 
com as boas práticas e os problemas e 
as  soluções decorrentes do Fórum entre 
diretores do TRF1 e SECADs.

O evento tem o patrocínio da Caixa  
Econômica Federal.

Bahia sedia II Encontro de Diretores 
de Varas e SECADs da 1ª Região

Indenização por dano 
moral: nem irrisória 

nem exorbitante
A Turma Nacional de Uniformização 

dos JEFs confirmou decisão que determi-
nou que os Correios indenizem em R$ 7 
mil a título de dano moral uma usuária 
pelo extravio de uma correspondência. 
A juíza federal relatora considerou que o 
valor a ser pago por danos morais não se 
afigura irrisório ou exorbitante.  

A autora aguardou em vão o retorno 
do Aviso de Recebimento de carta en-
viada com documentos para ajuizamen-
to de ação. Os Correios recorreram para 
não pagar a indenização alegando que 
não poderia assumir a responsabilidade 
por algo não contratado, já que o objeto 
postado foi “sem valor declarado”, o que 
afastaria a indenização por dano moral. 

Entretanto, na TNU, a relatora con-
siderou que o próprio colegiado acordou 
que os danos morais não seguem neces-
sariamente os danos materiais, reafir-
mando a sua autonomia. “É possível a 
fixação da obrigação de compensar da-
nos morais pelo extravio de encomenda 
postada nos Correios, ainda que não te-
nha havido a declaração do valor e não 
tenha havido a contratação de seguro, 
que são irrelevantes, se a ocorrência do 
dano moral se dá pela falha do serviço 
em si e a compensação não guarda rela-
ção com o valor dos bens supostamente 
postados”, concluiu a magistrada.

A juíza salientou que a prestação de 
serviços postais submete-se ao Código 
de Defesa do Consumidor, devendo os 
serviços prestados serem adequados, 
eficientes e seguros e o descumprimento 
das obrigações atinentes à prestação de 
serviço ensejam a necessidade de repa-
ração dos danos causados. 


