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Hoje: Alberto Silva Coelho (NUCJU), He-
ber Freire Santos (Ilhéus), Luiz Gutem-
berg Lopes (NUCJU), Zilmácia de Araújo 
Pimentel Mendes (Guanambi), Sérgio da 
Silva Costa (Itabuna), Emily Dantas Mut-
ti (21ª Vara), Luana dos Santos (6ª Vara) 
e Rogério Carvalho (Stefanini). 
Amanhã: Paulo Galvão de Amorim (NU-
CJU), Susana Lucia Pinto Araújo (Turma 
Recursal), Tássis Almeida Caíres (Vitó-
ria da Conquista), Ádilla Priscila Silva 
Santos (Barreiras), Gabriela Dantas 
Malta (19ª Vara) e Matheus Tavares de 
Araújo Oliveira (SECAD). 
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A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
rejeitou a apelação interposta pela União 
contra a sentença da 3ª Vara que concedeu 
a segurança a um condomínio para que não 
houvesse necessidade de autorização da 
Polícia Federal para a manutenção em seus 
quadros funcionais de guardas que prestam 
serviços de vigilância desarmados.

Em seus argumentos, a União alega que 
os serviços desempenhados pelos emprega-
dos do condomínio caracterizam-se como 
segurança privada, devendo, portanto, se-
rem submetidos à atuação do Ministério da 
Justiça para a emissão da competente auto-
rização de prestação de serviço público.

O relator, desembargador federal Kas-
sio Marques, entendeu que a sentença 
não merece reforma por se encontrar em 
harmonia com a jurisprudência do STJ e 
do TRF1, segundo a qual: "o disposto no 
art. 10, § 4º, da Lei nº 7.102/83 aplica-
-se somente às empresas que, com objeto 
social diverso, prestam serviços de segu-
rança e vigilância 'ostensiva' a instituições 
financeiras e de transporte de valores, não 
se sujeitando ao referido regramento as 

TRF1 mantém sentença da 3ª Vara 
que dispensa vigilância desarmada 
de autorização da Policia Federal

empresas que se dedicam a atividades de 
vigilância residencial ou comercial, sem a 
utilização de arma de fogo". 

Destacou o magistrado que não se aplica 
à Lei n. 7.102/83 a vigilância privada de-
sarmada e que as normas contidas na referi-
da lei aplicam-se somente às empresas que 
prestam serviços de segurança e vigilância a 
bancos e a transporte de valores, bem como 
às que, embora tendo objeto econômico di-
verso, têm em seus quadros trabalhadores 
que executam atividades de vigilância.

O desembargador registrou que seu en-
tendimento vai ao encontro da jurisprudên-
cia do Tribunal na qual o juiz considerou 
que “as funções dos chamados ‘vigias’ não 
envolvem vigilância ostensiva, ou segu-
rança privada de pessoas, pelo que não se 
mostra adequada a equiparação com as 
atividades descritas pela Lei 7.102/83[...] 
– afetas ao ‘vigilante’ (trabalhador espe-
cializado) –, não se vislumbrando, por 
outro lado, óbice legal à contratação da-
queles profissionais para a ‘vigilância tra-
dicional’, tão típica em condomínios”.

Fonte: TRF1

Os magistrados, servidores e estagiários 
das Turmas Recursais se reuniram no último 
dia 02/09, para um lanche de despedida e 
de boas-vindas na Coordenação daqueles 
órgãos julgadores.

O juiz federal Eduardo Carqueija, que 
concluiu o mandato de dois anos na fun-
ção, fez uma breve retrospectiva do perío-
do, como a greve de cerca de quatro meses 
a que aderiram os servidores da Secretaria 
e os mutirões para o julgamento extra de 
2.400 recursos e regularização do acervo 
da Secretaria. 

O magistrado agradeceu a todos que 
contribuíram para o êxito da sua gestão: Ro-
semari Sabino, diretora de Secretaria do NU-
TUR, que, segundo ele, conduz os trabalhos 
com dedicação, competência, proatividade 
e “jogo de cintura”; Fernanda Giácomo, ser-
vidora responsável pela análise dos recursos 
vinculados especificamente à Coordenação, 
cujo valioso conhecimento do sistema recur-
sal facilitou a sua atuação; demais relatores, 
pelo apoio na resolução das questões surgi-
das naquele interregno; relatores auxiliares 
de outros juízos, que estão participando do 
mutirão de julgamentos, o que importará 
no incremento extra de 2.400 demandas 
solucionadas ainda este ano; servidoras e 
estagiários de sua relatoria, pelo comprome-
timento e pela dedicação que minimizaram 
os efeitos da sua ausência decorrente da de-
dicação aos trabalhos da Coordenação.

A juíza federal Marla Marinho, que as-
sume a função de coordenadora, elogiou a 
atuação de seu antecessor e disse que pre-
tende dar continuidade ao trabalho por ele 
desenvolvido, tendo conclamado os demais 
relatores a persistirem com o espírito de co-
laboração demonstrado até aquele momen-
to. Registrou, ainda, a sua felicidade em vol-
tar a trabalhar diretamente com a diretora 
da Secretaria do NUTUR, Rosemari Sabino, 
com quem laborou anteriormente na 6ª Vara 
e na Subseção de Barreiras e cujas qualida-
des já conhece, bem como a confiança no 
trabalho a ser desenvolvido com Fernanda 
Giácomo, de quem recebeu muitos elogios.

Ao final, Rosemari Sabino agradeceu 
aos dois magistrados pela confiança nela 
depositada e salientou que, embora nunca 
tivesse trabalhado antes com o juiz federal 
Eduardo Carqueija – cuja gentileza no trato 
diário foi objeto de registro –, houve entre 
eles uma convergência de energia positiva, o 
que resultou em sucesso nas atividades de-
senvolvidas. Disse, ainda, que estava muito 
feliz em retomar a parceria com a juíza fe-
deral Marla Marinho, uma pessoa especial, 
com quem compartilhou experiências exito-
sas anteriormente. 

Por fim, a servidora ressaltou seu otimis-
mo com o futuro das atividades desenvolvi-
das nas Turmas Recursais, diante da estabi-
lização dos quadros de juízes e servidores e 
desejou boa sorte à nova coordenadora.

Turmas Recursais da Bahia
têm nova juíza coordenadora

Comemorações do Dia 
do Servidor Público são 
transferidas para 31/10

O presidente do TRF1, por meio da 
Portaria Presi 253, transferiu para o dia 
31 de outubro de 2016, segunda-feira, 
as comemorações alusivas ao Dia do Ser-
vidor Público, previsto no art. 236 da Lei 
n. 8.112/1990 e suspendeu, nessa data, o 
expediente do Tribunal, das Seções e Subse-
ções Judiciárias da 1ª Região.

Pela mesma portaria, foram prorrogados 
para o dia 3 de novembro, quinta-feira, os 
prazos que, porventura, devam iniciar-se ou 
completar-se nesse dia, nos termos do do 
§1º do art. 224 do CPC.

COOPANEST/BA não cobre cirurgia 
buco-maxilo-facial

O Pro-Social informa que 
o Termo de Credenciamento  
firmado com a Cooperativa 
dos Médicos Anestesiologis-
tas da Bahia - COOPANEST-
-BA  não mais contempla, 
a partir de 06.09.2016, a 
cobertura de honorários mé-
dicos de anestesiologia de-
correntes de cirurgias buco-
-maxilo-faciais. 

O beneficiário que reali-
zar tal cirurgia poderá solicitar o reembolso das despesas com anestesista, mediante 
apresentação dos documentos necessários, sendo reembolsado com base na Tabela de 
Honorários do Pro-Social.

A Seção Judiciária da Bahia disponibili-
zou o acesso às agendas de perícias médi-
cas dos JEFs, por meio do link “Agenda de 
Perícias”, na página do JEF – http://portal.
trf1.jus.br/sjba/juizado-especial-federal/jef/
jef.htm, no qual os interessados poderão ter 
acesso aos dados sem necessidade de com-
parecer pessoalmente ao prédio dos JEFs. 

Tal ferramenta auxiliará especialmente 
os peritos médicos judiciais e os do INSS, 
que poderão ter acesso às agendas a partir 
de qualquer computador com conexão à in-
ternet. A nova funcionalidade é o resultado 
de solicitação feita pelo NUCOD à SEMAD.

Já havia sido implantado sistema similar 
pela SEMAD desde maio de 2015, a pedido 
do NUCOD, possibilitando o acesso à pauta 
de audiências dos processos virtuais no sítio 
eletrônico da Justiça Federal da Bahia. Por 

Agenda de perícias e pauta de 
audiências estão no site dos JEFs

meio do endereço www.jfba.jus.br/consul-
taudiencia, os usuários internos e externos 
podem consultar e imprimir a pauta de 
audiências de todos os processos virtuais, 
bastando para isso informar a data dese-
jada. Através desta nova funcionalidade, o 
acesso é facilitado, melhorando a eficiência 
dos serviços e informações prestados pela 
Seccional da Bahia a advogados, estagiá-
rios de Direito e partes autoras.

O NUCOD informa aos servidores, em 
especial dos JEFs, que é de fundamental 
importância a constante atualização das 
informações referentes às remarcações, 
cancelamentos e quaisquer outras altera-
ções das agendas de perícias e/ou pautas 
de audiências via sistemas SIAP e JEF 
Virtual. A recomendação tem o intuito de 
zelar pela fidedignidade das informações 
divulgadas, para eficiência do sistema.


