
Aniversariantes
Hoje: Antônio de Jesus Groba (17ª 
Vara), Manoel Pinto Rodrigues da 
Costa Neto (NUCJU), Romário San-
tana Viana (18ª Vara), Simone Are-
as Alves (NUCRE), Marinalva Pereira 
(Delta),Luis Eduardo de Carvalho Es-
pinheira e Fábio de Moraes Westin 
(ambos de Barreiras). Amanhã: Eliete 
Luiza Bispo Lamego (NUCRE) e Ma-
noel Paim de Abreu Filho (NUCJU). 
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CJF oferece cursos 
de capacitação

O Conselho Nacional de Justiça, por 
meio do Centro de Formação e Aperfeiço-
amento do Poder Judiciário – CEAJUD, 
informa que estão abertas as inscrições 
para o 1º Ciclo de Capacitação de Servi-
dores de 2013, com a oferta dos seguin-
tes cursos:  Administração Judiciária; 
 Desenvolvimento de competências 
gerenciais;  Docência on-line;  Ética, 
uma questão de escolha;  Introdução 
ao Direito Constitucional;  Gestão es-
tratégica com o uso do BSC.

As inscrições poderão ser feitas no pe-
ríodo de 4 a 8 de fevereiro no endereço 
http://www.cnj.jus.br/eadcnj.

Para mais esclarecimentos ou dúvi-
das, encaminhar mensagem para o e-
mail:ceajud@cnj.jus.br.

Na edição 128 do 
Primeira Região na TV
 Comitê gestor do Programa Quali-

dade de Vida reúne-se para traçar proje-
tos e ações em 2013;  Presidente Má-
rio César Ribeiro e dirigentes discutem 
melhorias no controle de dados e estatís-
ticas da Justiça Federal da Primeira Re-
gião.  Subseção Judiciária de Cáceres 
ganha mais uma vara federal e abre ca-
lendário de instalações em 2013. Parti-
cipe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

O Comitê Técnico do Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal reuniu-se 
no Conselho da Justiça Federal. O obje-
tivo do encontro é discutir ações em an-
damento referentes à gestão e execução 
do Planejamento Estratégico, as Metas 
Nacionais do Poder Judiciário Federal e 
a preparação para a reunião do Comitê 
Gestor do Planejamento Estratégico da 
Justiça Federal. O comitê é integrado pe-
los representantes de gestão estratégica 
do CJF e dos cinco TRFs.

A reunião faz parte das ações para 
execução e gestão do Planejamento Es-

Comitê do Planejamento Estratégico 
se reúne para definir ações em 2013

tratégico da Justiça Federal e do Pla-
nejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação da Justiça Federal para o 
período de 2010 a 2014, aprovadas 
pela da Resolução CJF 194, de julho 
de 2012. 

 Foram tratados dos trabalhos em cur-
so referentes ao ciclo de monitoramen-
to da estratégia, ao portfólio de projetos 
estratégicos da Justiça Federal, às reco-
mendações para a gestão estratégica da 
Justiça Federal, às ações nacionais coor-
denadas pelo CJF, ao plano de comunica-
ção da estratégia, entre outros. 

Folha do CJF: audiências 
por videoconferência 
na Justiça Federal

Já está disponível para leitura, no Por-
tal do CJF, o número 32 do informativo 
eletrônico Folha do CJF. 

Nesta edição, confira a matéria espe-
cial sobre o sistema de audiências por 
videoconferência que será adotado em 
toda a Justiça Federal. 

Além disso, saiba mais sobre a alte-
ração da resolução que dispõe sobre o 
reconhecimento do pagamento de passi-
vos. Fique por dentro das mudanças nas 
localizações e datas de instalação de va-
ras federais. Saiba mais também sobre 
a VI Jornada de Direito Civil, organizada 
pelo Centro de Estudos Judiciários que 
acontecerá nos dias 11 e 12 de março.

A Subseção Judiciária de Barreiras se 
despediu, no último dia 31 de janeiro, 
da juíza federal substituta Manoela de 
Araújo Rocha, que é natural de Salvador 
mas iniciou suas atividades como juíza 

naquela Subseção em 1º/08/2011. Ela 
foi removida para a 10ª Vara da nossa 
capital, voltando, assim, às suas origens 
e deixando uma preciosa contribuição 
para a região de Barreiras e um magní-
fico exemplo de dedicação ao trabalho, 
amor ao próximo, solidariedade e com-
panheirismo que jamais serão esque-
cidos pelos que com ela conviveram e 
trabalharam.

No dia anterior, 30 de janeiro, a 
própria magistrada ofereceu uma fes-
tinha de despedida aos servidores. Em 
ambas as oportunidades, ela ficou ex-
tremamente emocionada e se declarou 
grata a todos que a receberam com 
extrema gentileza e gostaria de poder 
retribuir.

Os servidores da Subseção agradecem 
pelos ensinamentos deixados e o carinho 
dispensado a todos. Parabenizam Dra. 
Manoela pelo excelente trabalho pres-
tado, desejando-lhe felicidades em sua 
nova jornada.

Despedida na Subseção de Barreiras

Justiça Federal determina que VIABAHIA 
realize melhorias na Rodovia BR 324 

Decisão do juiz federal substituto da 
2ª Vara da Subseção de Feira de Santa-
na, Rafael Ianner Silva, concede prazo de 
60 dias para que a VIABAHIA promova 
diversas melhorias na rodovia BR 324, 
sob pena de multa diária ou, em caso de 
reiterado descumprimento, de suspensão 
da cobrança do pedágio.  

O MPF ajuizou Ação Civil Pública 
perante a Subseção de Feira de Santa-
na (autos 8533-42.2012.4.01.3304)  
requerendo o cumprimento, por parte 
da VIABAHIA e da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, de cláusulas do 
contrato de concessão de exploração da 
Rodovia BR 324 que prevêem a disponi-
bilização de diversos serviços e equipa-
mentos ao longo da rodovia. 

Alegou o MPF que a concessionária 
deveria ter disponibilizado aos usuários 
da rodovia, dentro dos prazos estabeleci-
dos, as seguintes melhorias na estrada: 

a) até o final dos trabalhos iniciais, o 
incremento do sistema de atendimento 
aos usuários, através de boletins periódi-
cos impressos; b) até fevereiro de 2010, 
implantação dos postos de pesagem e 

balança móveis; c) até outubro de 2010, 
instalação de painéis de mensagens variá-
veis, fixos e móveis, além da instalação de 
um circuito fechado de TV; d) até outubro 
de 2011, instalação de equipamentos de 
detecção e sensoriamento de pista, esta-
ções meteorológicas, detectores de altura 
de veículos, sistema de controle automáti-
co de velocidade e, ainda, caixas de cha-
mada de emergência (call boxes). 

Na decisão liminar, o magistrado en-
tendeu que a VIABAHIA, com a com-
placência da ANTT, vem postergando o 
cumprimento das relevantes obrigações 
contratuais, sem justificativa relevante. 

Segundo o julgador, é “fácil perceber 
que todos esses serviços e equipamentos, 
cada um à sua medida, consubstanciam 
fatores de singular importância para o 
incremento do conforto e da segurança 
dos usuários da BR-324. Tratando-se de 
um perímetro viário com altos índices de 
acidente, onde ocorre significativa par-
cela dos sinistros com óbito da região, 
qualquer medida tendente a ampliar o 
grau de segurança dos usuários deveria 

ser tida como prioritária por parte dos 
responsáveis pela rodovia”.

Ainda de acordo com o magistrado, 
é fato notório que a concessionária VIA-
BAHIA vem cobrando regularmente as 
tarifas dos usuários do trecho rodoviário, 
razão pela qual a continuidade da omis-
são, sem aplicação de penalidades pela 
autarquia responsável pela fiscalização, 
configuraria enriquecimento sem causa e 
atentado à segurança de todos que trafe-
gam diuturnamente pela BR-324.

Além da ordem para que a VIABAHIA 
implante/instale os serviços/equipamen-
tos no prazo de 60 dias, a decisão obriga 
a ANTT a enviar ao Juízo relatórios quin-
zenais das medidas adotadas pela con-
cessionária, sob pena de multa. 

Caso a VIABAHIA descumpra a deter-
minação judicial, a multa diária de R$50 
mil pode ser majorada ou substituída pela 
suspensão da exigibilidade do pedágio, 
enquanto pendente o descumprimento da 
decisão, sem prejuízo da apuração de res-
ponsabilidade criminal por desobediência. 


