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Junta médica oficial deve decidir 
sobre necessidade de especialista

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) alterou, na última segunda-
-feira, dia 7, a Resolução nº 3, de 
março de 2008, do próprio órgão, 
que obrigava a participação de es-
pecialista na junta médica oficial 
em casos de remoção, no âmbito 
do Conselho e da Justiça Federal, 
por motivo de saúde do servidor, de 
seu cônjuge, companheiro ou de-
pendente.

O julgamento do tema foi retoma-
do com a apresentação do voto-vista 
do conselheiro Thompson Flores, 
presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF4), no en-
contro realizado com participação do 
presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, desembargador 
federal Hilton Queiroz, na sede do 
CJF, em Brasília/DF.

Segundo a decisão tomada, à 
unanimidade, pelo Colegiado, foi 
estabelecido que, diante da neces-

sidade da presença do especialista, 
os tribunais darão preferência a mé-
dicos do próprio órgão ou de outros 
órgãos e instituições.

Além disso, o CJF decidiu alterar 
os termos “requisitar” e “profissio-
nais”, previstos na minuta de resolu-
ção, por “solicitar” e “médicos”, res-
pectivamente, a fim de tornar o texto 
mais claro.

No caso em questão, os membros 
do CJF analisaram sugestão do TRF4 
para que fosse retirada a obrigatorie-
dade de participação do especialista 
na junta médica, deixando a critério 
da própria junta médica a necessida-
de ou não de participação do profis-
sional médico.

De acordo com o Tribunal, a exi-
gência gerava dificuldades opera-
cionais e custos desnecessários à 
Administração, tendo em vista a ne-
cessidade de contratação de profis-

Acordo possibilita troca de informações entre
Justiça Federal, INSS e Secretaria de Previdência

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) promoveu em Brasília, na últi-
ma terça-feira, dia 8, a solenidade de 
lançamento do acordo de cooperação 
técnica entre o órgão, a Secretaria de 
Previdência do Ministério da Fazenda 
(SPrev/MF) e o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) para a troca de 
informações previdenciárias.

O objetivo é propiciar maior agi-
lidade nos processos judiciais em 
trâmite na Justiça Federal, princi-
palmente naqueles em que o INSS 
seja parte.

O documento foi assinado, recen-
temente, no dia 19 de julho, e possi-

bilita o acesso da Justiça Federal ao 
Cadastro Nacional de Informações So-
ciais (CNIS), ao Sistema de Benefícios 
(SISBEN) e ao Sistema Informatizado 
de Controle de Óbitos (SISOBI).

Por outro lado, a Justiça Federal 
vai oferecer informações relativas 
às ações judiciais como: número 
da ação; dados relativos ao autor; 
espécie de benefício e de ação; 
sentença de procedência ou de im-
procedência; acordos homologados; 
valor de precatório e de Requisição 
de Pequeno Valor (RPV).

Na ocasião, a presidente do CJF, 
ministra Laurita Vaz, disse que o 

acordo de cooperação técnica vai 
melhorar a prestação jurisdicional 
nos casos envolvendo matéria previ-
denciária.

“É um intercâmbio muito impor-
tante porque tem como finalidade 
fazer uma cooperação de dados cons-
tantes de cadastros geridos pelo Mi-
nistério da Fazenda e pelo INSS, dos 
sistemas, também, processuais da 
Justiça Federal e das ações judiciais 
que o INSS seja parte”, afirmou.

A ministra também ressaltou o to-
tal compromisso do CJF com a me-
lhoria dos serviços prestados à socie-
dade, além da disposição de dialogar 
com os órgãos signatários.

Destacou também que os direitos 
previdenciários e assistencial são te-
mas da maioria das demandas que 
tramitam na Justiça Federal.

De acordo com o secretário de 
Previdência do Ministério da Fazen-
da, Marcelo Abi-Ramia Caetano, 
essa sistemática de troca de infor-
mações levou em conta, principal-
mente, a melhoria do atendimento à 
população.

“Eu vejo, nesse acordo, uma gran-
de possibilidade de ganhos generali-
zados. Ganhos para a minha equipe 
da Secretaria, ganhos para a Justiça 
Federal, ganhos para o INSS, mas, 
mais do que tudo, mais do que para 
essas partes do governo, o ganho para 
o cidadão, para as pessoas”.

sional externo para a realização do 
procedimento.

Antes de ir a julgamento, o pro-
cesso foi avaliado pelas áreas téc-
nicas do CJF, que propuseram nova 
redação ao caput da Resolução e 
inclusão do parágrafo 4º no norma-
tivo no sentido de determinar que o 
laudo deve, necessariamente, atestar 
a doença que fundamenta o pedido 
de remoção e delegar à junta médica 
oficial a decisão sobre a necessidade 
da atuação de outros médicos espe-
cializados, integrantes do quadro de 
pessoal do órgão ou convidados de 
outras instituições.

Na segunda-feira, o relator do 
processo atendeu às sugestões apre-
sentadas no voto-vista do desem-
bargador federal Thompson Flores e 
no debate com outros conselheiros, 
sendo seu entendimento final acom-
panhado por unanimidade.

Fonte: TRF1

Para ele, a medida vai garantir 
uma eficiência administrativa muito 
maior, pois, “em vez de o acesso ser 
feito caso a caso, para situações es-
pecíficas, o acesso agora conta com 
o acordo por trás dele, ficando mais 
generalizado”, disse.

Quem também se manifestou foi 
o defensor público federal Eduardo 
Flores Vieira, assessor da presidên-
cia do INSS.

“Esse acordo, que é tão importan-
te para o cidadão brasileiro, é impor-
tante para o jurisdicionado, para o 
segurado da Previdência Social, e é, 
principalmente, para a nação brasilei-
ra que, muitas vezes, se vê com difi-
culdade para acesso a um serviço de 
qualidade, eficiente, com transparên-
cia, dentro dos princípios norteadores 
da República”.

Por fim, o defensor público regis-
trou que a celebração desse acordo 
de cooperação representa um marco 
para os atores do sistema de Jus-
tiça, e também da administração 
pública federal, que, segundo ele, 
“soube enxergar essa oportunidade 
e essa necessidade de desburocrati-
zar os procedimentos” e, com isso, 
avançar, realizando um serviço de 
qualidade.

A solenidade também contou com 
a presença do ministro Humberto 
Martins, vice-presidente do CJF.

Fonte: CJF

TRF1 INFORMA
O Tribunal Regional Federal da 

1° Região, informa que as transmis-
sões dos julgamentos das Câmaras 
Regionais e Previdenciárias (CRPs) 
passarão a ser feitas via intranet.


