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Aniversariantes
Hoje: Sheila Ferraz da Silva Gondim 
(3ª Vara), Delvane Pinheiro de Al-
meida (Feira de Santana), Augusto 
Emanoel Pinho Santos (VIPAC), José 
Airton Patrício Barros (NUCJU), Cé-
lia Gonçalves Duarte (Juazeiro) e So-
nia de Jesus Custódio (Contrate). 
Amanhã: Anne Gabrielle Dias Si-
queira (Teixeira de Freitas).
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Portaria recomenda pausas 
preventivas durante utilização de 
sistemas eletrônicos na 1ª Região

Portaria Presi n. 29 dispõe sobre 
pausas preventivas na utilização dos 
sistemas eletrônicos, como o PJe e o 
SEI, pelo corpo funcional da Justiça Fe-
deral da 1ª Região. O documento reco-
menda a realização de 10 minutos de 
atividades alternativas a cada 50 mi-
nutos trabalhados diretamente no meio 
eletrônico.

A determinação baseia-se na Cons-
tituição Federal, que assegura o direito 
dos trabalhadores à saúde e à redução 
de riscos inerentes ao trabalho, e ainda 
na Instrução Normativa n. 17 do Minis-
tério do Trabalho, que traz parâmetros 
para permitir a adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisio-
lógicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho.

A nova norma pode ajudar, por 
exemplo, quem trabalha com digitação 
e evitar a ocorrência de Lesão por Es-
forço Repetitivo (LER), uma das maio-
res causas de doenças relacionadas ao 
sistema musculoesquelético e de afas-
tamento do trabalho no TRF-1ª Região 
nos dias atuais, de acordo com infor-
mações da Divisão de Saúde Ocupacio-
nal (Disao) do Tribunal.

Expediente da Justiça 
Federal de 16 a 18/2
A Presidência do TRF1 publicou a 

Portaria Presi 65 que trata do expediente 
de funcionamento na Justiça Federal da 
Primeira Região no período de 16 a 18 
de fevereiro de 2015.

Segundo o teor da Portaria, não ha-
verá expediente no TRF1 e nas Seções  
e Subseções Judiciárias nos dias 16 e 
17 de fevereiro de 2015, em virtude do 
disposto no inciso III do art. 62 da Lei 
5.010, de 30/5/1966 e no art. 174, § 
5º, II do Regimento Interno do TRF1.

Os prazos que se iniciem ou se comple-
tem nesses dias ficam automaticamente 
prorrogados para o dia 18 subsequente 
(quarta-feira), em que o expediente será 
das 14 às 19 horas.

CJF seleciona instrutor 
para curso sobre 

educação à distância
O CJF seleciona servidor para minis-

trar curso sobre educação a distância 
para servidores da Justiça Federal. Para 
se candidatar, é preciso ter reconhecida 
capacidade técnica e experiência profis-
sional na área. O instrutor será remune-
rado com a Gratificação por Encargo de 
Curso ou Concurso.

Os interessados devem enviar seus 
currículos até 15/2 para o e-mail capa-
citacao@cjf.jus.br com o assunto “Curso 
sobre Educação à Distância – Seleção de 
Instrutor”.

Para outras informações, entre em con-
tato também pelo capacitacao@cjf.jus.br.

Primeira Região
na WEB TV Edição 222
 Novos juízes federais substitutos 
iniciam curso de formação promovido 
pela Esmaf;  PJe ultrapassa marca 
de mil processos protocolados no TRF1 
e na SJDF;  Seccional do Acre será 
contemplada com Turma Recursal Per-
manente dos JEFs.  Participe: primei-
raregiaonatv@trf1.jus.br.

Juíza federal da Subseção de Jequié 
condena Correios por afronta grave 

ao Direito do Consumidor
A juíza federal Karine Costa Carlos 

Rhem da Silva, da Subseção Judiciária 
de Jequié, em uma ação civil pública mo-
vida pelo Ministério Público Federal, con-
denou a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos a regularizar a entrega das cor-
respondências no município de Jequié, 
nos prazos previstos no site da empresa, 
sob pena de multa de R$100,00 por dia 
de descumprimento, nos termos do art. 
11 da Lei 7.347/1985. 

O MPF pleiteava a regularização do 
serviço de entrega de objetos postais no 
Município de Jequié, bem como a con-
denação dos Correios ao pagamento de 
danos materiais e morais causados aos 
consumidores, decorrentes do deficiente 
serviço postal prestado no município.

A ação civil pública teve como base 
inquérito civil público instaurado perante 
a Procuradoria da República no Muni-
cípio de Jequié, no qual se apurou que 
o quadro de pessoal dos Correios em 
Jequié estaria aquém do necessário ao 
atendimento satisfatório e adequado da 
demanda diária de objetos postais rece-
bidos no Centro Domiciliar de Distribui-
ção dos Correios daquele município, ra-
zão dos constantes e comuns atrasos na 
entrega de correspondências.

A magistrada considerou na sua sen-
tença aplicável o Código de Defesa do 
Consumidor, lembrando que uma das 
inovações trazidas pelo código foi à inclu-
são das pessoas públicas em seu campo 
de incidência – enquanto prestadoras de 
serviços a elas pertinentes, quer sob o 
regime de concessão, quer de permissão. 
Assim, afirmou ser descabida a alegação 
dos Correios de que seus serviços esta-
riam ao largo do código por ser apenas 
uma “longa manus” do Estado.

Para a juíza, a postura adotada pelos 
Correios também fere o princípio da efi-
ciência que, segundo o art. 37, da Cons-
tituição Federal, deve nortear a atuação 
da Administração Pública. “No presente 
caso, a atuação da Administração Pú-
blica está sendo totalmente ineficiente 
uma vez que o serviço público e essen-
cial de distribuição postal está sendo 
parcialmente realizado no município 
de Jequié, com uma média de 15.300 
objetos simples por dia e uma média 
mensal de 30  mil encomendas e cartas 
registradas.”, disse na sentença.

E continuou: “As declarações presta-
das por usuários do serviço postal tam-
bém apontam para o atraso na entrega 

de correspondência em seus domicílios, 
principalmente faturas de contas telefô-
nicas e de cartão de crédito.”

Na visão da julgadora, “o princípio da 
eficiência, que deve nortear toda ativida-
de administrativa, vem sendo afrontado 
pela atitude da empresa ré que, com a 
omissão na prestação adequada do ser-
viço, tem impedido o alcance eficaz dos 
seus objetivos sociais, promovendo a de-
sigualdade e afastando o serviço públi-
co da população, além de afrontar gra-
vemente os direitos dos consumidores a 
uma prestação de serviços apta a satisfa-
zer seu direito à livre comunicação”.

Considerando que os serviços públi-
cos são destinados à população, os usu-
ários têm direito de exigir a prestação de 
serviços em igualdade com os demais. 

Os Correios não podem negar-se a 
atender as necessidades dos usuários 
sob risco de estar ferindo os princípios da 
continuidade, da generalidade e da efici-
ência dos serviços públicos. 

Na sua sentença, a juíza federal jul-
gou improcedente o pedido de ressarci-
mento dos consumidores pelos prejuízos 
materiais e morais causados pela entrega 
deficiente das correspondências no Mu-
nicípio de Jequié. “Apesar da comprova-
ção de que a prestação do serviço postal 
tem sido inadequada e deficiente, não 
foram trazidos aos autos elementos de 
prova no sentido de demonstrar o efetivo 
prejuízo dos consumidores. Todo aquele 
que causar prejuízo fica obrigado a in-
denizar. Mas tal prejuízo deve ser cabal-
mente demonstrado, o que não ocorreu 
nesses autos, mas pode ser objeto de 
ação individual”.

Expediente forense da 
Seccional no dia 13/02

O juiz federal Antônio Oswaldo Scar-
pa, em auxílio à Presidência do TRF1, 
de ordem, deferiu, em despacho, no dia 
4/2, a suspensão do expediente forense 
da sede da Seção Judiciária da Bahia 
(Salvador) no dia 13/02/2015 (sexta-fei-
ra de carnaval), diante da manifestação 
da COGER, restando, no momento, ape-
nas a publicação da respectiva Portaria.

Deverá ser feita a devida compensa-
ção, que deve ser informada à Correge-
doria Regional pela Direção do Foro da 
Seccional da Bahia, na sua integral siste-
mática – dias de compensação em cada 
unidade da Seção, período em que deve-
rá ocorrer, bem como sua efetivação – no 
prazo máximo de 30 (trinta dias).


