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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Fabrício Pinheiro Dias (Campo 
Formoso), Silvéria Rejane Costa Mar-
tins (7ª Vara), Bruno Henrique Ferrei-
ra Amazonas (NUCRE) e Danilo Farias 
da Silva (NUCJU). Amanhã: Isabel 
Cristina Lemos de Souza  (NUASG), 
Vera Lucia Bastos Muniz (NUCAF) e 
Adriano Fialho Drummond (CAIXA).

Parabéns!!!
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 Missa de 30º Dia 
Será realizada hoje, às 19 horas, 

na Igreja das Sacramentinas,  a mis-
sa de 30º dia de falecimento de Luis 
Augusto Cintra Jatahy Fonseca, irmão 
do juiz federal vice-diretor do Foro e 
titular da 2ª Vara, César Cintra Jatahy 
Fonseca.

A Igreja das Sacramentinas fica 
localizada na Avenida Leovigildo Fil-
gueiras, no bairro do Garcia,  ao lado 
do Banco Bradesco.

Na edição 132 do
Primeira Região na TV
 Tribunal Regional Federal da Pri-

meira Região, por meio da Escola de 
Magistratura Federal (Esmaf), firma 
convênio com universidade americana. 
É o primeiro convênio internacional da 
escola.   Os detalhes da solenidade 
de inauguração da 3ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Uberaba. Parti-
cipe enviando e-mail para o endereço: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Subseção de Jequié comemora Dia da Mulher
O Dia da Mulher foi 

comemorado de forma 
muito simpática na 
Subseção Judiciária de 
Jequié. Os colegas se 
organizaram e home-
nagearam todas as ser-
vidoras, estagiárias e 
colaboradoras da Sub-
seção oferecendo rosas 
vermelhas e exaltando 

a alegria de conviverem juntos em um ambiente de trabalho harmônico. Todas as 
homenageadas  ficaram muito sensibilizadas e agradecidas.

Parabéns, Miguel
A 19ª Vara parabeniza o seu servidor 

Miguel Ângelo Barbosa Aguiar pela con-
clusão do Curso de Direito. Miguel colou 
grau no último dia 19/02, na Faculdade 
Baiana de Direito.

9ª Vara homenageia mulheres no Dia 
Internacional da Mulher

Como forma de co-
memoração pelo Dia 
Internacional da Mu-
lher, no último dia 8 de 
março, todas as servi-
doras e estagiárias da 
9ª Vara vestiram rosa.

Os servidores e es-
tagiários ofereceram 
um lanche às mulhe-
res em agradecimento 
pelo excelente traba-
lho desempenhado pela equipe feminina, ressaltando que, além da competência 
na realização do trabalho, as “meninas” da 9ª Vara são o principal motivo para um 
ambiente de trabalho tão alegre e descontraído.

Um alerta sobre 
o êxodo de magistrados

Durante a sessão do dia 5/3, no Con-
selho Nacional de Justiça, o conselheiro 
José Lúcio Munhoz apresentou aos co-
legas, a título de alerta e para reflexão 
do colegiado, alguns números sobre o 
êxodo de magistrados, dados obtidos por 
comissão do CNJ que acompanha o tra-
balho de todos os tribunais.

Nos últimos cinco anos, 120 magis-
trados solicitaram exoneração para bus-
car outra carreira fora da magistratura.

No período, 328 magistrados postu-
laram a aposentadoria antecipadamente 
com a mesma finalidade.

83 candidatos aprovados em concur-
so para juiz não tomaram posse, optando 
também por seguir carreiras fora da ma-
gistratura.

Ele citou o caso de concurso no Tri-
bunal Regional Federal, com sede no 
Rio de Janeiro, em que os dois primeiros 
candidatos aprovados optaram por outra 
carreira.

O ministro Joaquim Barbosa comen-
tou: “Seguramente, a questão salarial 
deve ter pesado em cada um desses ca-
sos individuais”.

Fonte: UOL

Ministro João Otávio Noronha
preside última sessão frente à TNU

Foi realizada na última sexta-feira, 8 de 
março, mais uma sessão da Turma Nacional 
de Uniformização de Jurisprudência, desta 
vez, na sede da Seção Judiciária de Minas 
Gerais. Esta foi a última sessão presidida 
pelo ministro do STJ e corregedor-geral da 
Justiça Federal, João Otávio de Noronha, 
que transmitirá o cargo ao ministro Arnaldo 
Esteves Lima, no dia 15/03.

Na sessão, foram analisados 155 
processos e aprovadas cinco súmulas 
relativas a temas relacionados a direitos 
de servidor público federal e benefícios 

previdenciários (aposentadoria especial, 
benefícios por incapacidade, auxílio-do-
ença e aposentadoria por invalidez). 

O ministro destacou a importância da 
pesquisa “Acesso à Justiça Federal: dez 
anos de juizados especiais”, desenvolvi-
da em conjunto pelo Centro de Estudos 
Judiciários e IPEA para o CJF. 

O ministro Otávio Noronha recebeu ho-
menagem de juízes federais e servidores 
da TNU e disse que “passar pelo Conse-
lho da Justiça Federal trouxe uma inédita, 
inesquecível e valiosa experiência” para 

ele. Devolveu os elogios dos magistrados, 
afirmando que todo o trabalho é feito pe-
los juízes federais – “eu apenas coordeno 
o trabalho dos magistrados”.

“Hoje, após dez anos como ministro 
do STJ, eu tenho uma nova visão da Jus-
tiça Federal; hoje, posso dizer que co-
nheço a Justiça Federal – e, ao conhecê-
la, descobri uma série de novos talentos. 
E pude perceber, ao longo desse período 
de um ano e sete meses à frente do Con-
selho, que a TNU é um celeiro de talen-
tos jurídicos da Justiça Federal”.

A 3ª Turma do TRF1 manteve senten-
ça da 1ª Vara de Vitória da Conquista que 
determinou que a União indenizasse um 
ex-proprietário de dois lotes em Vitória da 
Conquista atingidos pela construção de 
um anel viário na Rodovia BR-116. 

A União foi condenada ao pagamento 
de R$ 1 mil, acrescido de juros compen-
satórios de 6% ao ano, a contar da data 
da ocupação do imóvel, mais juros de 
mora de 6% ao ano, a partir do trânsito 
em julgado da sentença. 

Em recurso ao Tribunal, a União ale-
gou que foi realizado estudo de viabili-
dade da construção do anel viário, com 
edição de Portaria que declarou ser de 

TRF 1 confirma sentença da 1ª Vara de Vitória 
da Conquista que indeniza ex-proprietário 
de imóvel atingido por obras na BR-116

utilidade pública a aérea em discussão.
Também questionou a indenização por 
entender que não ficou comprovado que 
o imóvel expropriado pertencia ao autor. 

A desembargadora federal Mônica 
Sifuentes considerou que o contrato de 
compromisso de compra e venda “é do-
cumento apto a permitir que o compro-
missário comprador promova ação inde-
nizatória por desapropriação indireta”.

A magistrada considerou que o anel vi-
ário afetou os lotes por estarem dentro da 

faixa de domínio da rodovia e o imóvel não 
poder mais ser utilizado como moradia. 

Mônica Sifuentes manteve a inde-
nização observando que os valores são 
resultado de perícia oficial realizada com 
base em critérios técnicos e legais obti-
dos mediante pesquisa que leva em con-
sideração o preço de outros imóveis com 
características semelhantes.

O voto que negou provimento à ape-
lação foi acompanhado pelos outros dois 
julgadores que compõem a 3ª Turma.


