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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rita de Cássia Araujo (Ilhéus), Luciana Pedreira Liberato (23ª Vara), Fer-

nanda Neves (Guanambi), Rosemari Sabino dos Santos (Turma Recursal), Adervan 
Brandão Neves (Itabuna) e Beatriz Silva (Bom Jesus da Lapa). 

Amanhã: Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, juiz federal da 12ª Vara, Anna Inêz 
Souza Teixeira de Carvalho (Itabuna), Andreia Gomes Bicalho (23ª Vara), Marcos 
Marques Oliveira, Jayr Figueiredo dos Santos Júnior e Cloves de Araujo Lefundes 
Júnior (os três de Feira de Santana).

Parabéns!

Juizados Especiais Federais devem 
julgar ações de medicamentos 

de até 60 salários-mínimos
Competem ao Juizado Especial Federal 

as causas sobre fornecimento de medica-
mento quando a valor da causa for ava-
liado em até 60 salários-mínimos. O en-
tendimento foi fixado, por maioria, pela 3ª 
Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, em conflito de competência julga-
do no dia 28 de março.

O conflito de competência foi suscitado 
pelo juízo da 17ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Federal no dia 1º de 
março de 2016, que não se viu compe-
tente para julgar ação para fornecimento 
da substância fosfoetanolamina sintética, 
que ficou conhecida como a “pílula contra 
o câncer”.

A ação havia sido inicialmente distribu-
ída à 25ª Vara Federal do Distrito Federal 
(Juizado Especial Federal), que afirmou 

não ser competente para julgar o caso, por 
“falta total de parâmetros para um cálcu-
lo econômico”. Segundo argumentou, não 
era possível atribuir um valor à causa, não 
podendo precisar se o total do pedido se-
ria inferior aos 60 salários mínimos, um 
dos critérios para atrair a competência dos 
JEFs, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º, 
da Lei 10.259/2001.

A 17ª Vara, contudo, argumentou que o 
próprio tribunal e diversos julgados do STJ 
sedimentaram posicionamento no sentido 
de que, nas ações destinadas à proteção 
do direito à saúde — incluindo as de for-
necimento de medicamento de baixo valor 
—deve ser reconhecida a competência do 
juizado especial. Isso independentemente 
do grau de complexidade da demanda ou 
necessidade de perícia técnica.

CNJ e INSS trabalham para que cidadão 
não precise se socorrer na Justiça

Prevenir os litígios entre o INSS e os ci-
dadãos brasileiros que buscam a conces-
são ou renovação de benefícios por incapa-
cidade (auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez) Com esse objetivo o CNJ instalou 
o Grupo de Trabalho de Monitoramento de 
Benefícios.

A conselheira Daldice Santana (à es-
querda na foto acima), coordenadora do 
Movimento Permanente pela Conciliação e 
do GT, destacou a importância de a Justiça 
debater previamente as falhas no processo 
de concessão de benefício e, assim, evitar 
o acúmulo de ações no Judiciário.

"Um dos aspectos  para esse grande vo-
lume de demandas que chega ao Judiciário 
é, muitas vezes, a falha nos procedimentos 
adotados. Acontece, por exemplo, quando 
um segurado não consegue remarcar sua 
perícia e acaba acionando a Justiça. O CNJ 

começa agora a fazer essa importante 
interlocução com vistas a dar solução 
efetiva ao problema", afirma Daldice.

O grupo quer, ainda, reafirmar a 
importância da Recomendação Con-
junta n. 1/2015, bem como da sua 
aplicação. A norma, editada pelo CNJ, 
pela AGU e pelo Ministério do Traba-
lho, prevê a uniformização de proce-
dimentos nas perícias determinadas 
em ações judiciais que envolvam a 
concessão de benefícios previdenci-
ários de aposentadoria por invalidez, 
auxílio-doença e auxílio-acidente. 

A recomendação, destinada aos juízes 
federais e aos magistrados estaduais com 
competência para julgar ações previdenci-
árias ou acidentárias (competência delega-
da), atendeu a apelos feitos ao Conselho 
para que uniformizasse a matéria.

Dados do anuário estatístico do CNJ 
“Justiça em Números” relativo a 2015 
mostram que o assunto mais demandado 
na Justiça Federal é justamente o auxílio-
-doença previdenciário. Em dezembro de 
2016, o INSS concedeu 364 mil bene-
fícios, envolvendo um total de R$ 482 
milhões. Desses benefícios, mais de 147 
mil foram auxílios-doença (40% do total). 
Mais da metade (60%) das ações que en-
tram no Judiciário questionando a decisão 
do INSS nos casos de incapacidade termi-
nam mantendo o entendimento jurídico da 
autarquia.

276 vagas para juízes em 
concurso para o TJSP
Estão abertas até 17 de maio as ins-

crições para o 187º Concurso de Provas e 
Títulos para Ingresso na Magistratura de 
São Paulo, com 276 vagas. Dessas, 14 são 
reservadas para  deficientes e 55 a negros.

A inscrição será no site da Vunesp. A 
inscrição é de R$ 248,18, e a remuneração 
para os nomeados será de R$ 24.818,71. 
A prova objetiva, primeira etapa da sele-
ção, será dia 25/6, na capital paulista.

O interessado precisa ser bacharel em 
Direito há pelo menos três anos, formado 
em instituição reconhecida e com diploma 
registrado pelo Ministério da Educação. 
Também deve ter três anos de atividade 
jurídica até a data da inscrição definitiva, 
calculada a partir da obtenção do grau de 
bacharel.

Restaurante da Seccional
tem reajuste nos preços 

A Direção do Foro informa que a em-
presa Gradin Grill, que explora o serviço 
de restaurante e lanchonete da sede desta 
Seccional, terá reajuste do preço das refei-
ções a partir de hoje, dia 17 de abril. 

Com base no art. 65, II, d da Lei n. 
8.666/93, o valor do quilo da refeição pas-
sa de R$ 34,94 para R$ 42,59.

Registramos que os preços dos lanches 
vendidos nos carrinhos ou na lanchonete 
não sofrerão qualquer alteração.

Os benefícios do 
associado da ASSERJUF

Informação - Semanalmente a associa-
ção leva informação através do FalaJuf e 
das página no Facebook e do seu site. 

Assistência Jurídica - Associados com 
questões legais são atendidos às sextas-fei-
ras, das 14h às 16h, pelo advogado Danilo 
Ribeiro. A ASSERJUF paga os honorários.

Saúde e Beleza -  Massagem relaxante, 
pilates ou serviços de beleza nos convenine-
tes Espaço Terapêutico e no Espaço Beleza.

Espaço Cyber - Uma lan house e servi-
ços de impressão e digitalização.

Convênios - Descontos em academia, 
cursos de idiomas, escolas, faculdades 
etc. Associados só precisam apresentar 
declaração ou a carteirinha e desfrutar do 
desconto. Há ainda parcerias com diversas 
instituições como a Promédica, Odonto 
System e Vitalmed.

Táxi - Ocorreu um imprevisto? Vá de 
táxi! O associado se inscreve na ASSERJUF 
e quando precisar é só chamar a Elitte Táxi 
ou Ligue Táxi. Sem taxa de chamada e o 
pagamento é através de débito autorizado.

Eventos e Brindes -  O papel da ASSER-
JUF é reunir e congregar servidores ativos 
e aposentados e realiza diversos eventos 
como Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos 
Pais, Caminhada Ecológica, Dia das Crian-
ças, Final de Ano etc.

Mais informações: (71) 3617-2638


