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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Elievan Silva dos Santos (9ª Vara), Vânia Regina Cardona Clavel (NUCRE), Elizabete Marques Ramos (6ª Vara) e Ale-
xandro Silva Pires (Feira de Santana). Amanhã:  Nádia da Silva Laranjeira (7ª Vara), Rodrigo Cunha de Amorim Lima (12ª 
Vara), Lina Dantas Barreto (20ª Vara), Adroaldo Magalhães Fonseca (NUASG), Ana Cláudia Dias Lima Seixas (Turma Recursal) 
e Patrícia Coutinho Viana (Barreiras).
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 TRF1 confirma sentença da 13ª Vara 
que garantiu a militar reformado direito 

de realizar cirurgia na cidade onde reside

A Quinta Turma do TRF 1ª Região ne-
gou provimento ao recurso da União con-
tra sentença da 13ª Vara que julgou pro-
cedente o pedido de um militar reformado 
do exército objetivando a realização, em 
hospital conveniado pelo Fundo de Saúde 
do Exército (Fusex), em Salvador, cidade 
onde reside, de cirurgia endovascular para 
implante de endoprótese, com a cobertura 
de todas as despesas pelo plano de saúde 
do qual é participante-segurado.

Consta dos autos 
que, embora o militar 
resida em Salvador, o 
Comando Maior de ges-
tão do Fusex autorizou o 
procedimento para que 
fosse realizado no Hos-
pital Central do Exército, 
no Rio de Janeiro, sob 
a justificativa de que a 
realização da cirurgia 
em um dos hospitais de 
Salvador demandaria um 
alto custo, ferindo o prin-
cípio da economicidade.

Insatisfeita, a União 
recorreu alegando que a realização do pro-
cedimento cirúrgico, pelo militar, em outra 
unidade da federação, tinha o intuito de 
evitar o desequilíbrio econômico do sistema 
de saúde da Instituição Militar, causando 
prejuízo aos demais segurados/pacientes.

Ao analisar o caso, o relator, juiz fede-
ral convocado Rodrigo Navarro de Oliveira, 
destacou que, em exame de idêntica ques-
tão, onde a administração militar exigiu 

de paciente gravemente enfermo que se 
deslocasse para outra cidade com o único 
fim de reduzir os custos do procedimento 
médico-cirúrgico em hospital conveniado 
ao Fusex, o TRF1 entendeu que tal exi-
gência representa negativa ao tratamento 
e ofensa aos princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e do direito 
à saúde como dever do ente estatal, além 
de não respeitar os termos do artigo 7º do 
Decreto n. 92.512/1986, que versa sobre 
as condições de atendimento de militares 
da ativa e na inatividade em organizações 
de saúde estranhas às Forças Armadas.

Diante do exposto, o Colegiado, por una-
nimidade, negou provimento à apelação da 
União, nos termos do voto do relator.

Fonte: TRF1

TRF 1 altera portaria 
que dispõe sobre 
expansão do PJe

A Presidência do TRF da 1ª Região pu-
blicou a Portaria Presi 192 alterando o art. 
2º da Portaria Presi 148/2017 que dispõe 
sobre a expansão do PJe, passando a vigo-
rar com a seguinte redação:

Art. 2º Tramitarão no PJe, nas Seções 
Judiciárias da Bahia [...]  todos os novos 
processos das classes processuais cíveis, 
exceto os processos de competência dos 
juizados especiais federais, as execuções 
fiscais, as execuções de titulo extrajudicial 
e seus respectivos incidentes, inclusive em-
bargos à execução e embargos de terceiro.

§1º Nas varas especializadas em exe-
cução fiscal, tramitarão no PJe somente os 
processos originalmente distribuídos às va-
ras cíveis e redistribuídos por dependência 
a processos de execução fiscal ou de exe-
cução de título extrajudicial.

§2º Nas varas de competência geral/
plena, os novos processos das classes cí-
veis dependentes de processos de execução 
fiscal ou de execução de título extrajudicial 
tramitarão no PJe, ressalvados os incidentes 
mencionados na parte final do caput.

§3º Quando se tratar de reclassificação 
de processos do PJe para a classe de exe-
cução de título extrajudicial decorrente de 
outras classes, inclusive busca e apreensão, 
os processos continuam a tramitar no PJe.1º Painel do Café com Conhecimento 

2017 aborda Selo Estratégia em Ação
Dentre os destaques de mais 

uma edição do evento Café com 
Conhecimento, promovido pelo 
TRF1, será apresentado, no dia 
23 de junho, na sede do TRF1 
em Brasília, um case sobre o 
Selo Estratégia em Ação – cate-
goria Diamante. O assunto será 
abordado pelo juiz federal da Se-
ção Judiciária do DF Waldemar 
Cláudio de Carvalho e pelo dire-
tor da Secretaria da 14ª Vara do 
DF, Leonardo de Oliveira Morei-
ra. Servidores e interessados de 
toda a Primeira Região poderão 
assistir ao evento por meio de 
videoconferência.

O Selo Estratégia em Ação 
foi instituído na Justiça Federal 
da 1ª Região por meio da Porta-
ria Presi 348/2016, em outubro 
do ano passado, e veio com o objetivo de in-
centivar o conhecimento, a gestão e o cum-
primento das metas estratégicas processu-
ais nas unidades jurisdicionais da 1ª Região 
(seções judiciárias, varas, juizados especiais 
federais e turmas recursais). A categoria 
Diamante é uma das quatro classificações 
do Selo, e é destinada às seccionais que 

atingem 100% do cumprimento de todas as 
metas processuais que lhes sejam aplicáveis 
no ano corrente.

Para mais informações sobre o evento 
“Café com Conhecimento 2017”, basta 
entrar em contato com a Seção de Reten-
ção do Conhecimento (Seret) pelo e-mail 
seret@trf1.jus.br.

Projeto que pune abuso 
de autoridade começa 
a tramitar na Câmara
Começou a tramitar na Câmara dos De-

putados o projeto de lei que pune abuso 
de autoridade. No Senado, a proposta ge-
rou muitos debates. Ao final, foi aprovado 
o texto do senador Roberto Requião, que 
juntou os dois projetos em trâmite no Sena-
do sobre o tema. Caso o PL seja aprovado 
pela Câmara, será revogada a atual Lei do 
Abuso de Autoridade (4.898/65).

O texto define os crimes de abuso de 
autoridade, cometidos por servidores públi-
cos e membros dos três poderes da Repú-
blica, do Ministério Público, dos tribunais e 
conselhos de contas e das Forças Armadas.

A proposta lista 37 ações que poderão 
ser consideradas abuso de autoridade, quan-
do praticadas com a finalidade específica de 
prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo 
ou a terceiro. Entre elas, obter provas por 
meios ilícitos; executar mandado de busca e 
apreensão em imóvel, mobilizando veículos, 
pessoal ou armamento de forma ostensiva, 
para expor o investigado a vexame; impedir 
encontro reservado entre um preso e seu ad-
vogado; e decretar a condução coercitiva de 
testemunha ou investigado sem intimação 
prévia de comparecimento ao juízo.

Além disso, poderá ser punida a di-
vulgação de gravação sem relação com a 
prova que se pretendia produzir, expondo 
a intimidade do investigado; fotografar ou 
filmar um preso sem o seu consentimento; 
colocar algemas no preso quando não hou-
ver resistência à prisão.

Fonte: CONJUR

Seção Judiciária tem 
30 vagas em cursos 
A DIREF contratou 30 vagas em cur-

sos de Desenvolvimento Gerencial do site 
Cursos iPED a serem assim preenchidas: 
a) 1 vaga para cada vara de subseção; b) 5 
vagas para gerentes lotados nas Unidades 
de JEF; c) 5 vagas para gerentes lotados no 
prédio sede, para os quais a SEDER aplica-
rá o critério de prioridade.

Os diretores de núcleos e varas têm até 
28/06 para indicar servidor ocupante de 
função gerencial de sua Unidade para ocu-
par a vaga, dando prioridade para aqueles 
com maior número de horas em aberto. 

Em caso de desistência, o servidor deve 
ressarcir o valor pago para sua inscrição. O 
participante deve efetivar avaliação minu-
ciosa sobre o curso, a fim de auxiliar con-
tratações futuras. 

Na indicação devem constar os dados: 
nome completo do participante, CPF, e-
-mail, telefone e ratificação da ciência dos 
termos acima.

Opções de cursos: Gestão de Qualida-
de, Ética Profissional, Liderança; e Gestão 
de Conflitos. O período de realização é de 
10/07 a 10/08/2017.


