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IV Congresso Brasileiro 
de Saúde no Judiciário 

Estão abertas as inscrições para o IV 
Congresso Brasileiro de Saúde no Judiciá-
rio, com o tema Saúde no Judiciário - Ce-
nário Atual, Perspectivas e Realizações. 
O evento, promovido pelo CJF e pelo STJ, 
ocorrerá de 6 e 8/11 em Brasília.

Podem participar profissionais do Poder 
Judiciário que atuam nos serviços de saúde 
e também na área de recursos humanos. 

As inscrições vão até 30/9. São 350 
vagas. No evento, haverá mesas-redondas, 
palestras, conferências e apresentações de 
temas livres, programas e projetos como 
intuito de divulgar atividades e experiên-
cias nos serviços de saúde do Judiciário.

Para o coordenador de Saúde Ocupa-
cional e Prevenção do STJ, Andral Codeço 
Filho,  o objetivo é criar um polo para in-
formação científica, integrando os serviços 
dos vários órgãos do Poder Judiciário.

"Você promove a saúde a partir do 
momento que divulga, estimula, motiva 
o indivíduo a executar atos de bem-viver, 
focados na saúde e não na doença", diz 
o coordenador. Além do STJ, outros tribu-
nais também participam como membros 
da comissão organizadora do evento.

O congresso tem o objetivo de debater 
ações de saúde assistenciais, preventivas 
e periciais, estimular ações interdiscipli-
nares relativas à saúde, divulgar experi-
ências em projetos e trabalhos realizados 
e integrar os serviços de saúde dos diver-
sos órgãos da Justiça.

Em setembro de 2003, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.

04/09/2003 - Criação do TRF da 
Bahia -  O diretor do Foro, juiz federal 
Evandro Reimão dos Reis e a delegada 
da AJUFE na Bahia, juíza federal Ká-
tia Balbino de Carvalho Ferreira, convi-
dam os magistrados a participarem da 
reunião promovida pela OAB–Ba, com 
o propósito de obter a aprovação, na 
Câmara dos Deputados, da proposta de 
Emenda Constitucional (PEC – 544/02) 
que trata da criação do TRF da 8ª Re-
gião, que terá jurisdição sobre Bahia e 
Sergipe. A reunião será realizada hoje, 
na sede da Instituição, na Praça Teixei-
ra de Freitas, 16, Piedade.

04/09/2003 - Apresentado parecer 
sobre criação de Tribunais Regionais 
Federais- Foi realizada, ontem na Câma-
ra dos Deputados, em Brasília, a reunião 
da comissão especial que analisa a Pro-
posta de Emenda à Constituição – PEC 
544/02, que cria novos TRFs. Durante 
a reunião, o relator da matéria, deputa-
do Eduardo Sciarra, do PFL do Paraná, 
apresentou a minuta do seu parecer. 
O relatório definitivo será lido e votado 
pela comissão na próxima quarta-feira, 
dia 10 de setembro. Eduardo Sciarra 
adiantou que vai atribuir a definição dos 
critérios de composição dos novos ór-
gãos ao STJ e que vai manter o prazo de 
seis meses, a contar da publicação da 
PEC, para a instalação dos Tribunais.

05/09/2003- Reunião para a cria-
ção do TRF da Bahia e Sergipe - O 
Presidente da Comissão Especial para 
a PEC - 544/02, deputado federal Luiz 
Carlos Hauly, juntamente com o depu-
tado Fernando Fabinho, procederam 
audiência pública na sede da OAB - 
Bahia, onde compareceram advogados, 
representantes do MPF, da OAB, da 
AGU, entre outros, e vários juízes fede-
rais, além do diretor do Foro Evandro 
Reimão dos Reis e a delegada da AJU-
FE na Bahia, Kátia Balbino de Carvalho 
Ferreira, bem como o representante da 
AJUFE em Sergipe, Ricardo Mandarino 
Barreto. Foi ressaltada, durante a reu-
nião a importância da criação do TRF 
da 8ª Região, que abrangerá os Estados 
da Bahia e Sergipe, com o propósito de 
melhorar a atividade jurisdicional, nota-
damente a parte recursal.
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TRF 1 assegura a permanência de 500 
famílias indígenas no sul da Bahia

O presidente do TRF 1, desembargador 
federal Mário César Ribeiro, determinou a 
permanência de 500 famílias indígenas da 
comunidade Tupinambá de Olivença em 
terras da Fazenda Gavião, no sul da Bahia. 
A decisão suspende nove liminares da Sub-
seção de Ilhéus em favor de fazendeiros da 
região ao fundamento de que “um dos imó-
veis rurais estava invadido”.

O pedido de suspensão das liminares 
e consequente permanência das famílias 
indígenas na área em questão foi interpos-
to pela FUNAI. Na apelação, a fundação 
sustenta que as decisões de reintegração 
de posse foram proferidas sem suficiente 
amparo jurídico, “haja vista a existência de 
relatório circunstanciado, aprovado pelo 
presidente da Funai, e já encaminhado ao 

Ministério da Justiça para homologação 
da demarcação, o qual reconhece que a 
área na qual se situa o imóvel litigioso 
é terra indígena tradicionalmente ocupa-
da, cuja posse e usufruto são exclusivos 
da Comunidade Tupinambá”.

A FUNAI  afirma que estão envolvidas 
na operação de retomada, que abarca 12 
mandados reintegratórios, cerca de 500 
famílias indígenas, formadas por homens, 
mulheres, crianças e idosos, alguns deles 
com problemas de saúde. Sustenta tam-
bém que na região há plantações e criação 

de pequenos animais, mediante projetos fi-
nanciados por programas federais, estadu-
ais e de organizações não-governamentais, 
além de um Núcleo de Escola Estadual In-
dígena para formação infantil e média.

Por fim, a Funai destaca a possibilida-
de de conflitos, pois “os indígenas estão 
convictos de que a área lhes pertence, 
não têm para onde ser transferidos e es-

tão dispostos a lutar pela permanência no 
local”.

O presidente do TRF1, desembargador 
federal Mário César Ribeiro, esclareceu 
que, quando a decisão liminar contestada 
foi proferida (6/2/2013), a situação fática 
já não era mais a mesma daquela relatada 
pelos autores da ação (19/5/2006).

Nesse contexto, afirmou o magistrado, 
“o cumprimento da decisão, expulsando 
os indígenas de área que, segundo a Fu-
nai, tem estudo conclusivo de que se trata 
de terra tradicionalmente ocupada pelos 
índios, pode ter desfecho grave, ante a 
possibilidade de confronto violento entre 
os policiais e os indígenas, representando 
grave risco à segurança da comunidade 
indígena Tupinambá e para os agentes 
policiais”.

Com tais fundamentos, desembargador 
concedeu a suspensão das liminares reque-
rida pela Funai.

AGU apresenta manifestação no STF 
contra criação dos novos TRFs

A Advocacia-Geral da União enviou no  
dia 28/8 manifestação ao STF em que de-
fende a inconstitucionalidade da Emenda 
Constitucional que cria quatro novos TRFs.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
foi proposta pela Associação Nacional dos 
Procuradores Federais em julho. No mes-
mo dia, o presidente do Supremo, ministro 
Joaquim Barbosa, concedeu liminar para 
suspender a emenda.

Segundo a AGU, a Emenda Constitu-
cional 73/2013 sofre de inconstitucionali-
dade formal e material. Os vícios formais 
apontados são dois: violação do princípio 
da separação dos poderes e inobservância 
das regras de tramitação para propostas de 
emendas constitucionais.

Diz a AGU que a emenda decorreu de 
projeto de iniciativa parlamentar, e que 
apenas o Poder Judiciário pode propor a 
criação ou extinção de tribunais inferiores. 
"Não se deve permitir que o Poder Cons-
tituinte Reformador, mediante projeto de 
emenda à Constituição, usurpe prerrogati-
va reservada constitucionalmente a outro 
Poder da República".

O segundo vício formal apontado pela 
AGU refere-se à tramitação da PEC. Diz a 
manifestação que a redação final da Emen-
da foi alterada pela Câmara e por isso de-
veria ter sido submetida ao Senado.

“A emenda sob invectiva padece de ví-
cio formal por inobservância ao processo 
legislativo contemplado pela Carta da Re-
pública no que tange à edição de emendas 
constitucionais, devendo ser reconhecida 
a sua inconstitucionalidade também por 
esse motivo”, defende.

Na época em que a PEC estava para ser 
promulgada, o presidente do Senado, Renan 
Calheiros, dizia que relutava em aprová-la 
devido à possibilidade de questionamentos 

jurídicos por conta da tramitação. "A opção 
de não promulgar a Emenda Constitucio-
nal que criou novos tribunais regionais fe-
derais decorreu do entendimento de que a 
proposta contém erro formal, suscetível de 
questionamentos jurídicos, já que o tex-
to aprovado pela Câmara dos Deputados 
sofreu alterações substanciais em relação 
ao que foi enviado pelo Senado Federal", 
disse o senador em nota.

Quando a proposta foi aprovada, Re-
nan estava em missão oficial e a sessão foi 
presidida pelo deputado André Vargas, que 
promulgou a EC 73.

O vício material apontado pela AGU diz 
respeito à obrigatoriedade de dotação orça-
mentária prévia para o custeio de despesas 
com pessoal e criação de cargos. Para a 
AGU, os novos tribunais trará impacto à 
advocacia pública e privada, à Defensoria 
Pública e ao Ministério Público, o que de-
veria implicar em um planejamento con-
junto das instituições.

A criação dos novos tribunais é de-
fendida pela OAB, Associação dos Juízes 
Federais do Brasil, Associação dos Magis-
trados Brasileiros e o Estado do Paraná, 
que ingressaram no caso como amicus 
curiae defendendo a constitucionalidade 
da Emenda.


