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Hoje: Talita de Almeida Kuehn (SE-
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Lapa). Amanhã: Vivian Maria Ferreira 
de Brito (16ª Vara), Bruna Mascare-
nhas Braga (Itabuna), Elaine da Silva 
Ventena (7ª Vara), Laís do Espírito San-
to Pereira (NUCRE) e Edna Macedo (CS 
Gestão & Serviço). Parabéns
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Uma canequinha faz toda a diferença
Com pequenos gestos, podemos contribuir para a preservação do meio ambiente. 

Um copinho de plástico demora, em média, 50 anos para se decompor. 

Muito tempo vai passar, muitas gerações virão e seu copo ainda estará sujando o planeta. 

Produzir copos gasta insumos e energia que também tem impacto no meio ambiente. 

Pense nisso!

Vice-presidente 
Neuza Alves recebe 
homenagem no Dia 

Internacional da Mulher
A vice-presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, desembargadora 
federal Neuza Alves, foi homenageada na 
última terça-feira, 8/3, pela Seccional do 
Distrito Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/DF) com a outorga da Me-
dalha Myrthes Gomes de Campos, primeira 
advogada do Brasil.

A solenidade foi realizada na sede da 
OAB/DF, em Brasília, para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher e homenagear mu-
lheres do mundo jurídico pelos relevantes 
serviços prestados à Justiça, ao Direito, ao 
aperfeiçoamento da Cultura e das institui-
ções jurídicas e às causas sociais.

Fonte:TRF 1/Foto:Ramon Pereira

Lançado 13º 
Prêmio Innovare

A 13ª edição do Prêmio Innovare foi 
lançada com o objetivo de identificar e 
premiar práticas que promovam melhorias 
na Justiça. Em 2016, o tema é livre e as 
ações voltadas para outras áreas que não 
somente a Justiça também poderão ser 
premiadas.

Além das categorias tradicionais, como 
Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defen-
soria Pública e Advocacia, o prêmio criou 
duas categorias para receber práticas de 
pessoas, empresas e organizações não li-
gadas ao Judiciário brasileiro – a categoria 
Justiça e Cidadania e o Prêmio Especial. 

Os interessados podem apresentar prá-
ticas nas respectivas categorias por meio 
do site www.premioinnovare.com.br. As 
inscrições vão até o dia 12 de maio. 

Mais de cinco mil práticas já concor-
reram ao Innovare, tendo premiados 175 
trabalhos. Criado em 2004, o Prêmio iden-
tifica as boas ideias encontradas e desen-
volvidas no sistema de Justiça brasileiro e 
que possam ser aplicadas em outras loca-
lidades. Ações desenvolvidas por qualquer 
pessoa e que contribuam com a melhoria 
da educação, saúde, esporte e cultura ou 
de outras áreas também podem concorrer. 

Todas as práticas inscritas desde a pri-
meira edição do Prêmio estão disponíveis 
para pesquisa gratuita no site da institui-
ção (www.premioinnovare.com.br) ou na 
fanpage no Facebook (www.facebook.com/
institutoinnovare).

Recadastramento 
dos beneficiários do 
auxílio-saúde/2016

O NUCRE informa aos magistrados e 
servidores beneficiários do auxílio-saúde 
que, em cumprimento ao art. 47 da Re-
solução 200/2012 – CJF, da necessidade 
de se recadastrarem para continuidade de 
recebimento auxílio.

 Para tanto, deverá ser encaminhado ao 
NUCRE, por meio do SEI, até 31/03, com-
provante de pagamento do plano de saúde 
correspondente aos meses pagos neste ano 
(janeiro e fevereiro), inclusive dos respecti-
vos dependentes, ficando dispensados da 
apresentação mensal dos comprovantes, 
salvo por ocasião do próximo recadastra-
mento. 

Dos comprovantes deverá constar o valor 
per capita no caso de beneficiários com de-
pendentes. Deverá o beneficiário comunicar, 
de imediato, ao NUCRE, qualquer mudança 
no plano de saúde que implique alteração 
de valor ou cancelamento do benefício.

11ª Vara declara ilícita atuação 
de empresa em mercado de seguros

O juiz federal substituto da 11ª Vara 
Rodrigo Britto Pereira Lima declarou ilícita 
a atuação da empresa VMCR Comércio e 
Intermediações ME no mercado de segu-
ros, proibindo-a de realizar a oferta e/ou 
comercialização de qualquer modalidade 
contratual de seguro ou de proteção auto-
motiva em todo o território nacional, sob 
pena de multa de R$ 10 mil para cada 
comprovado descumprimento da liminar 
deferida. A ação civil pública foi movida 
pela Superintendência de Seguro Privado. 

Segundo a autora, a empresa estaria 
firmando contratos de seguro sem autori-
zação da SUSEP e sem observância dos 
requisitos legais, sendo sua forma jurídica 
(empresa de responsabilidade limitada) 
inapta para os fins, já que apenas socieda-
des anônimas podem ser seguradoras. 

Na liminar foi determinado que a ré co-
municasse aos seus associados mediante 
publicação no seu site o inteiro teor da de-
cisão, sob pena de multa de R$1 mil por 

dia e comprovar o cumprimento da deci-
são, sob pena de multa. Foi imposta multa 
de R$2 mil aos seus dirigentes por dia de 
atraso no cumprimento dessas obrigações.

Consta do Manual/Regulamento Clien-
te Aliança que o objetivo primordial da ré 
é “conferir atendimentos aos automóveis 
de seus contratantes, através de orienta-
ção, encaminhamento e acompanhamen-
to de quaisquer eventualidades (sinistros) 
ocorridos em seus respectivos veículos”, e 
que “a cobertura do Programa de Proteção 
Veicular se aplica a roubo, furto, colisão, 
capotamento, abalroamento, incêndio.”

Conforme informado pela ré, a Aliança é 
“uma empresa que possui Centro de Pro-
teção Veicular e Centro de Revitalização 
Veicular e comercializamos cotas que os 
clientes pagam e ao ocorrer algum sinis-
tro tais como: batidas em veículo próprio 
ou de terceiro, polimentos, troca de para-
-brisa, faróis, lanternas, entre outros ser-
viços aos clientes têm direito ao concerto 
próprio baseado no valor de mercado e 
tabela FIPE e para terceiros uma cota no 
valor de até R$ 12 mil. Possuímos ofici-
na própria e parceria com várias oficinas, 
lojas de peças, loja de para-brisa, servi-
ço de pintura, polimento, martelinho de 
ouro, lavagem de estofados, revitalização 
de pintura, etc. Faz parte do ranking das 

melhores e mais preparadas seguradoras, 
que prestam serviços em atendimento de 
Proteção Veicular.”

Segundo a sentença, a atuação no ramo 
de proteção veicular, nos termos reconheci-
dos e conforme a prova constante dos au-
tos, se constitui como atuação no mercado 
de seguro de automóveis, em infringência 
aos artigos 24, 78, 113 do Decreto-Lei 
73/66. Na análise das formas jurídicas, 
há de prevalecer a sua natureza jurídica e 
a funcionalidade dos institutos, pelo que 
a configuração do contrato de seguro no 
ramo de automóveis não se desnatura por 
ter outro nome.

Assim, para o julgador, foi comprovado 
que a ré vem anunciando serviços típicos 
de seguradora, atuando no mercado de 
seguros, sem autorização para tanto, em 
descumprimento dos arts. 24, 78, 113 do 
Decreto 73/66, o qual regulamenta o art. 
21, VIII da Constituição Federal de 1988, 
com prejuízo aos clientes proprietários de 
veículos que não possuem a garantia de 
que serão indenizados, na medida em que 
a parte ré não atende aos requisitos legais 
mormente no que se refere ao respeito ao 
consumidor, a transparência dos índices 
de reajuste, da confusão patrimonial, e da 
existência de reservas técnicas. 


