
Edição n. 3.994. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 09/01/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Maria de Assis Oliveira (18ª 
Vara) e Élson Bahia Rodrigues (Repre-
sentação do TRF1). Amanhã: Luciano 
Souza de Jesus (Jequié), Juan Felipe 
Silva Barbosa (15ª Vara) e Gilvana San-
tos (ASSERJUF).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Super-
visão, redação, revisão, fotos e distribuição: 
SECOS. Diagramação e Impressão: SETEDI. Tira-
gem: 24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Subseção Judiciária de 
Vitória da Conquista já 
conta com brigadistas

Nos dias 16 e 17 de dezembro pas-
sado, a Subseção Judiciária de Vitória da 
Conquista, juntamente com a empresa 
especializada em formação de brigadas 
de incêndio, Speed Service, promoveu o 
1º Curso de Brigadistas, com a partici-
pação de servidores, vigilantes e tercei-
rizados.

O curso proporcionou conhecimentos 
avançados sobre prevenção, isolamen-
to e extinção de princípios de incêndio, 
abandono de local com sinistro, além de 
técnicas de primeiros socorros.

TRF1 reforma sentença da Subseção de 
Paulo Afonso e decide que fisioterapeuta 

não é habilitado para perícia médica
A 2ª Turma TRF1, por unanimidade, 

decidiu que a constatação de incapaci-
dade laboral deve, obrigatoriamente, ser 
feita por profissional da área da medicina 
e o fisioterapeuta não detém formação 
técnica para o diagnóstico de doenças, 
emissão de atestados ou realização de 
perícia médica.

A apelação julgada foi interposta pelo 
INSS contra sentença da Subseção de 
Paulo Afonso que concedeu a um segura-
do aposentadoria por invalidez de 100% 
do salário-de-benefício, a partir da data 
da cessação do auxílio-doença, corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de 
mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

O INSS não se conformou com a ante-
cipação de tutela concedida na sentença, 
alegando nulidade do laudo pericial, por 
ter sido elaborado por profissional de fi-
sioterapia e que não ficou demonstrada 
a incapacidade laboral total, definitiva e 
profissional do requerente, não sendo de-
vida a aposentadoria por invalidez.

O relator, juiz federal convocado Cle-
berson José Rocha, concordou com ale-
gação do INSS quanto à nulidade do lau-
do pericial. Segundo o magistrado, a Lei 
n. 12.842/2013 dispõe que a realização 
de perícia médica é atividade privativa de 
médico. A mesma lei dispõe que somen-
te o médico pode atestar as condições de 
saúde, doenças e possíveis sequelas.

 O julgador destacou, ainda, que a 
Resolução nº 1.658/2002, do Conse-
lho Federal de Medicina, determina que 
somente os médicos e os odontólogos 
têm a prerrogativa de diagnosticar en-
fermidades e de emitir correspondentes 
atestados. Além disso, a Resolução n.º 
1.488/98 do CRM estabeleceu que uma 
das atribuições do perito-médico de ins-
tituições previdenciárias e seguradoras 
é avaliar a capacidade de trabalho do 
segurado, por meio de exame clínico, 
analisando documentos, provas e laudos 
referentes ao caso.

 “Diante disso, a constatação da inca-
pacidade laboral deve, obrigatoriamen-
te, ser feita por profissional da área da 
medicina. O processo deve ser anulado 
a partir do laudo de fls. 35/37, a fim de 
que novo laudo seja produzido, devendo 
o médico perito responder aos quesitos 
apresentados pelas partes e informar, 
conclusivamente, qual patologia acome-
te a parte autora, seu grau de evolução 
e se há incapacidade para o exercício de 
atividade laboral e, em caso afirmativo, 
informar se esta incapacidade é total ou 
parcial, permanente ou temporária”, fi-
nalizou o magistrado.

 O relator deu provimento à apelação 
do INSS para anular o processo a partir 
do laudo pericial, a fim de que novo lau-
do seja produzido e outra sentença seja 
proferida.
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CNJ abre consulta pública 
para melhorar a 1ª instância

Entrou em consulta pública nesta 
quarta-feira, 8/1, por meio do e-mail 
consultapublica@cnj.jus.br, a proposta 
de resolução do CNJ que discute formas 
para fortalecer a primeira instância. O 
texto foi proposto pelo grupo de trabalho 
criado pela Portaria 155/2013 e que tem 
como objetivo valorizar o primeiro grau 
do Judiciário, que concentra a maior de-
manda da sociedade, e os interessados 
podem apresentar propostas ao projeto 
de resolução até 7 de fevereiro.

O relatório Justiça em Números de 
2013, que tem como base os dados do 
ano anterior, revelou que quase 83 mi-
lhões de processos tramitavam na pri-
meira instância da Justiça brasileira, o 
que equivale a 90% das 92,2 milhões 
de demandas existentes no país. A taxa 
de congestionamento na porta de en-
trada do Judiciário para a sociedade 
chegou a 72%, 26 pontos percentuais 
acima do que foi registrado na segunda 
instância.

O grupo de trabalho apontou que a 
má distribuição de recursos é a principal 
causa de problemas, uma vez que os tri-
bunais privilegiam a segunda instância. 

A minuta de resolução prevê uma sé-
rie de medidas voltadas para a melhoria 
da distribuição da força de trabalho, a 
partir da demanda processual de cada 
área. O texto determina que seja feita 
a redistribuição dos servidores das áre-
as de apoio direto à atividade judicante 
quando a taxa de congestionamento de 
um grau de jurisdição superar em 10% 
a do outro. O objetivo é ampliar tem-
porariamente a lotação no setor mais 
congestionado para tornar possível a re-
dução do acervo.

A minuta estabelece regras para a dis-
tribuição de servidores da área de apoio 
direto à atividade judicante entre 1º e 2º 
graus e dentro do mesmo grau de juris-
dição, como também dos servidores das 
áreas de apoio indireto (aquelas que não 
impulsionam diretamente a tramitação 
do processo judicial). Disciplina, ainda, 
a distribuição de cargos em comissão e 
funções comissionadas

Pela proposta, será divulgada periodi-
camente a lotação de todos os servido-
res, com descrição dos cargos em comis-
são e funções comissionadas ocupadas. 

A resolução disciplina os seguintes 
aspectos: identificação e distribuição 
proporcional do orçamento entre primei-
ro e segundo graus, com publicização 
dos valores planejados e executados; 
participação efetiva de magistrados e 
servidores no planejamento e na exe-
cução do orçamento (“governança co-
laborativa do orçamento”); e aperfei-
çoamento da qualidade da execução 
orçamentária.

MPF move ação contra 
Associação de Policiais 
e Bombeiros da Bahia 
O Ministério Público Federal na 

Bahia ingressou, na data de ontem, 8/1, 
com a Ação Civil Pública n. 46989-
39.2013.4.01.3300, distribuída para a 
3ª Vara Federal, contra a Associação de 
Policiais e Bombeiros e de seus Familiares 
no Estado da Bahia e três de seus dirigen-
tes após a greve da Polícia Militar do Esta-
do da Bahia em 2012. O órgão pede que 
a Aspra pague R$ 15,8 milhões à União. 

Segundo o MPF, esse seria o valor 
referente ao dinheiro empreendido no 
deslocamento das Forças Nacional ao 
estado. O Ministério Público Federal 
alega que a associação atuou como um 
sindicato durante a greve.

A Constituição Federal veda a sin-
dicalização e a greve aos militares. Por 
isso, o órgão pleiteia a dissolução da 
entidade. "O objetivo é encerrar, em 
definitivo, as atividades da Aspra, que 
atuou ilegalmente como sindicato du-
rante a greve da Polícia Militar na Bahia 
em 2012 ", disse o órgão, por meio de 
sua assessoria.

Portarias do TRF1 
prorrogam suspensão 

de expedientes externos e 
prazos nas 8ª e 24ª Varas

A Portaria PRESI/SECGE 2 de 
8/1/2014 da Presidência do TRF da 1ª 
Região prorrogou a suspensão do expe-
diente externo e os prazos processuais da 
24ª Vara desta Seção Judiciária no perío-
do de 7 a 21 de janeiro. 

A manutenção da suspensão do expe-
diente e dos prazos processuais da 24ª 
Vara deve-se à necessidade de conclusão 
dos trabalhos de encaminhamento de 
processos pelas 18ª, 19ª e 20ª Varas de 
execução fiscal.

O prazo de suspensão definido pela 
Portaria PRESI/SECGE 210/2013 para 
conclusão dos trabalhos findou em 
19/12/2013.

Já a Portaria PRESI/SECGE 3 de 
8/1/2014 da Presidência do TRF da 1ª 
Região prorrogou a suspensão do expe-
diente externo e os prazos processuais da 
8ª Vara para o 7 a 21 de janeiro.

A manutenção da suspensão do ex-
pediente e dos prazos processuais da 8ª 
Vara deve-se à sua recente especialização 
em execução fiscal, já que aquela Unida-
de receberá feitos redistribuídospelas 18ª, 
19ª e 20ª Varas de execução fiscal.

O prazo de suspensão definido pela 
Portaria PRESI/SECGE 206/2013 para 
conclusão dos trabalhos também findou 
em 19/12/2013.

Ficam mantidas, pelas duas portarias,  
a apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem a evitar o 
perecimento de direitos.


