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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Cinara de Vasconcelos Machado 
Good Lima (10ª Vara) e Josemi Alves 
de Oliveira (NUCJU).
Amanhã: Clovis Barreto dos Reis Filho 
(Campo Formoso) e Andréia da Anun-
ciação Costa (21ª Vara).

Parabéns!!!

Serviços odontológicos 
gratuitos hoje no 3ºS

 Hoje, 30/7, das 10h às 14h, se-
rão realizados no estacionamento do 3° 
subsolo serviços odontológicos gratuitos 
de limpeza, aplicação de flúor, profilaxia 
e orientações para a saúde bucal pelo 
odontomóvel da SERVDONTO. Este ser-
viço é aberto a todos e objetiva apresen-
tar o novo convênio da ASSERJUF.

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, 
redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. Dia-
gramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 exem-
plares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: 
(71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2.799 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. 
E-mail: jfh@trf1.jus.br.

TRF1 condena União a indenizar servidor 
por perda de visão em razão do trabalho

A 3ª Seção do TRF1 manteve, por 
maioria, decisão da 5ª Turma, que con-
denou a União Federal a pagar R$ 90 
mil, a título de danos estéticos, a servidor 
público federal, motorista, que conduzia 
veículo oficial e perdeu a visão do olho 
direito em razão dos solavancos causa-
dos pelas péssimas condições da estrada 
da zona rural de Vitória da Conquista.

A União Federal interpôs embargos in-
fringentes contra a decisão da 5ª Turma 
que reformara parcialmente a sentença 
do então juiz federal substituto da 1ª Vara 
desta Seccional, Walter Leonel Coelho Sei-
xas, que julgou, em 2009, improcedente 
o pedido do servidor público federal.

Os argumentos da União não foram 
aceitos pelo relator, desembargador Sou-
za Prudente que manteve o entendimento 

da relatora da 5ª Turma, desembar-
gadora Selene de Almeida: “Há, nos 
autos, provas robustas da ocorrên-
cia do fato em razão do acidente 
em serviço, assim como inúmeros 
laudos médicos que atestam que o 
deslocamento da retina e a poste-
rior perda visão do olho direito se 
deram em decorrência do evento”.

Nesse sentido, “o causador do 
acidente foi o próprio Estado, por 
intermédio de um de seus agentes, afigu-
rando-se irrelevante que esse agente te-
nha sido, eventualmente, o próprio autor 
da demanda, servidor público federal, cir-
cunstância essa que sequer ficou compro-
vada nos autos. Ainda que fosse compro-
vada a culpa do autor, no caso, estaria ele 
a agir em nome do Estado, a caracterizar 
a sua responsabilidade objetiva”.

O desembargador federal destacou 
que na indenização por danos estéticos 
busca-se a composição patrimonial do 
dano causado, como forma de mitigar 
o trauma em razão da perda parcial de 
sua visão. Dessa forma, manteve a con-
denação da União Federal ao pagamento 
de R$ 90 mil, a título de danos morais 
estéticos.

Biblioteca disponibiliza 
acesso a revistas online

A Biblioteca desta Seccional disponi-
bioliza o conteúdo eletrônico das revistas 
Síntese Direito Previdenciário, Revista 
Jurídica e Revista de Estudos Criminais. 

Caso o usuário se interesse por esse 
tipo de acesso basta solicitar a senha e 
código de usuário, por meio do ramal: 
9138 ou do e-mail: sebib.ba@trf1.jus.br.

IX Congresso Brasileiro de Licitações, 
Contratos e Compras Governamentais

Especialistas renomados estarão em Salvador entre  7 e 9 de agosto para debater 
as transformações, avanços e problemas no sistema brasileiro de licitações, no IX 
Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais. 

O evento, que acontece no Bahia Othon Palace Hotel, terá como tema central os 
20 anos da Lei 8.666/93 e o Controle Publico. Durante este tempo a lei foi conside-
rada por alguns instrumento essencial para assegurar a isonomia dos contratantes, 
evitar conluios, afastar a corrupção na máquina pública e, por outros, norma rígida e 
detalhista, ineficaz para assegurar contratações competitivas e satisfatórias de bens 
e serviços de qualidade para o Poder Público. Mais informações pelos telefones (71) 
2101-5246 / 08007075246, ou pelo site www.direitodoestado.com.br

Lançamento literário
A poetisa baiana Rosana Paulo lan-

çará amanhã, 31/07, o livro “Vênus ao 
Espelho” como parte das comemorações 
do aniversário de 62 anos do Círculo de 
Estudo Pensamento e Ação (CEPA), gru-
po baiano que estimula e desenvolve ati-
vidades culturais, sociais e recreativas, 
como palestras, aulas e recitais. 

O evento é gratuito e acontecerá no 
Centro de Cultura da Câmara Municipal 
de Salvador, às 18h.

Para Eliana Calmon, 
iniciativas do Congresso 
são projetos de fachada 

A ministra do STJ, Eliana Calmon, ex-
corregedora do CNJ,  durante palestra so-
bre corrupção na Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia classificou de “proje-
tos de fachada” as iniciativas do Congres-
so Nacional de combate à corrupção após 
início das manifestações de rua.

“Não se muda uma situação de uma 
hora para a outra. Mesmo porque, uma 
semana depois das manifestações, os 
políticos continuaram com práticas que 
não acham nada de mais. O mundo mu-
dou e nossos políticos parecem que não 
viram o tempo passar, vivem ainda no 
século XX, quando existiam os currais 
eleitorais”, declarou, numa referência às 
viagens em jatos da FAB dos presidentes 
da Câmara dos Deputados e do Senado, 
além de ministros do governo federal.

Eliana Calmon considera que, se apro-
vada, a reforma política seria uma forma 
eficiente de “alavancar” as mudanças, 
mas considera “difícil” ocorrer, principal-
mente o financiamento de campanhas.
Ela entende haver muita gente “querendo 
pegar carona” nos movimentos de rua. 

A ministra avalia que o fato de o Tri-
bunal de Justiça da Bahia ser o último 
colocado no programa Meta 18, do CNJ 
– que registra o número de casos julgados 
de improbidade administrativa e corrup-
ção – é reflexo da ineficiência da corte. 

   Fonte: A Tarde

Conforme noticiado no Justiça Federal 
Hoje, o novo regulamento geral do Pro-
Social permite que filhos e/ou enteados 
possam permanecer como beneficiários do 
programa até a data em que completarem 
24 anos, desde que sejam estudantes, sol-
teiros e com renda não superior a dois sa-
lários mínimos.

Associados titulares com dependentes 
de 18 a 24 anos ou próximos a completar 
essas idades,  devem apresentar, até  hoje, 
à SEBES, cópias autenticadas ou com vista 
do original pelo servidor da SEBES/SESAP 
da documentação abaixo

1. Formulário de solicitação de inscri-
ção (disponível na SEBES); 2. Cópias da 
Carteira de Identidade e CPF; 3. Compro-
vante/declaração atualizada do estabeleci-
mento de ensino, constando a identificação 
do aluno, da instituição, ano/semestre e 
o curso em andamento (após a inclusão, 
a manutenção do dependente está condi-
cionada à apresentação deste comprovan-
te, semestralmente para ensino superior 
e anualmente para os demais casos); 4.        
Comprovante de rendimento, se houver; 5. 
Formulário sobre dependência econômica e 

Termina hoje prazo para apresentar 
ao Pro Social comprovantes 

dos dependentes 
estado civil de dependente estudante com 
idade entre 18 e 24 anos (disponível na 
SEBES); 6.  Declaração de imposto de ren-
da do pai ou da mãe na qual o filho conste 
como dependente ou declaração de depen-
dência prestada pelo beneficiário titular 
acompanhada da declaração simplificada 
ou declaração de imposto de renda do filho 
como isento.

 O titular que já tenha apresentado os 
documentos para o dependente que com-
pletou 21 anos, apenas precisa continuar 
apresentando semestralmente, para alu-
nos de ensino superior, e anualmente, 
para os demais casos, comprovante/de-
claração atualizada do estabelecimento 
de ensino

A não apresentação dos documentos 
para manutenção dos dependentes já ins-
critos, acarretará a exclusão automática do 
dependente do Pro-Social, na data de hoje, 
30/07/2013, em obediência ao disposto no 
seu regulamento e orientações posteriores.

Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos no ramal 9133 ou diretamente na 
SEBES.

Na edição 151 do
Primeira Região na TV
 Desembargador federal Carlos Ola-

vo recebe medalha da Força Aérea Bra-
sileira;  Presidente Mário César Ribei-
ro inaugura vara federal em Itaituba, no 
Pará;   Conheça um pouco mais sobre o 
trabalho da Divisão de Produção Editorial 
e da Gráfica do TRF, responsável por todo 
o material gráfico da Primeira Região.  
Participe enviando e-mail para o endere-
ço: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


