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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cláudia Melo Rebouças Lyra (14ª 
Vara) e Daniel de Carvalho dos Santos 
(Campo Formoso). Amanhã: Orionei 
Mendes Souza (NUASG), José Zito dos 
Santos (NUCOI), Cláudia Silva Moraes 
(17ª Vara), Valdiney Santos Ferreira 
(Bom Jesus da Lapa) e Aline Gomes da 
Silva (Ilhéus).   

Parabéns!!!

Pesquisa inédita 
sobre Súmulas 

O Instituto Brasileiro de Administração 
do Sistema Judiciário realizou pesquisa 
inédita sobre as Súmulas do Tribunais de 
Justiça, de Justiça Militar, Regionais do 
Trabalho e Regionais Federais.

A pesquisa teve por finalidade divul-
gar e ressaltar a importância das Súmu-
las dos Tribunais de 2ª Instância. Os re-
sultados e comentários foram objeto de 
explícita referência, podendo ser consul-
tados no site: www.ibrajus.org.br

Prazo prescricional 
contra Fazenda Pública 
é sempre de cinco anos

A Turma Nacional de Uniformização 
dos JEFs reafirmou seu entendimento de 
que o prazo prescricional a ser aplicado 
em ações contra a Fazenda Pública é 
quinquenal, mesmo se tratando de uma 
indenização. A decisão foi dada no julga-
mento de pedido de reparação de danos 
morais por alegada prisão ilegal do autor. 

Este procurou a TNU porque o acór-
dão da Turma Recursal do Rio de Janeiro 
acolheu recurso da União, e entendeu 
prescrito seu direito de ação, aplicando 
o art. 206, §3º, V, do Código Civil de 
2002, que diz que prescrevem em três 
anos as pretensões de reparação civil.

Acontece que o Decreto 20.910/1932, 
que regula a prescrição quinquenal, de-
termina, que “dívidas passivas da União, 
dos Estados e dos Municípios, bem assim 
todo e qualquer direito ou ação contra a 
Fazenda federal, estadual ou municipal, 
seja qual for a sua natureza, prescrevem 
em cinco anos contados da data do ato 
ou fato do qual se originarem”. 

E é com base nessa legislação que a 
TNU julgou em sentido contrário ao acór-
dão recorrido.  Com a decisão, o processo 
retorna à Turma Recursal do Rio de Ja-
neiro para que se dê andamento ao julga-
mento do recurso da União, levando em 
conta, desta vez, a premissa reafirmada 
pela TNU.

O diretor do Foro desta Seção Judi-
ciária, juiz federal Ávio Novaes, compa-
receu a solenidade realizada na última 
quarta-feira, 9/4, no auditório da Subse-
ção Judiciária de Paulo Afonso, quando 
foi assinada a Declaração de Autorização 
de Posse Prévia de Terreno, com cerca de 
5 mil m², a ser, em breve, regularmente 
doado pela CHESF para a Justiça Fede-
ral  para a construção da sede própria da 
Subseção.

 Além do diretor do Foro, estiveram 
presentes à solenidade o juiz federal da-

quela Subseção, João Paulo Pirôpo; o ad-
ministrador regional da CHESF, Augusto 
Cezar de Souza; o representante do pre-
feito, Anilton Bastos; o gerente da Caixa 
de Paulo Afonso, Márcio Simões; o repre-
sentante do  comandante da 1ª Compa-
nhia de Infantaria do Exército; tenente 
Niomedes; o procurador da República 
em Paulo Afonso, Marcelo Lobo; o procu-
rador do INSS em Paulo Afonso, Djalma 
Carvalho; a presidente da OAB Seccional 
Paulo Afonso, Maria do Socorro Rolim, e 
outras autoridades e convidados.

Cerimônia em Paulo Afonso deixa mais 
próxima futura sede própria da Subseção

A solenidade de formalização do ins-
trumento de Autorização de Posse Prévia 
foi marcada por palavras de entusiasmo 
em discursos por parte das autoridades, 
que destacaram a relevância das parce-
rias institucionais como forma de benefi-
ciar mais amplamente os serviços públi-
cos e a comunidade em geral.

A Caixa Econômica Federal ofereceu 
um coquetel ao final da solenidade, mar-
cando um momento de integração en-
tre autoridades, advogados, servidores, 
prestadores de serviço e estagiários (foto 
ao lado).

No dia seguinte, 10/4,  o diretor do 
Foro, acompanhado da diretora da SE-
CAD, Sandra Barco Nogueira, e da super-
visora da Seção de Apoio às Subseções, 
Ana Virgínia Lavigne, dirigiram-se até o 
terreno onde será construída a sede pró-
pria da Subseção para conhecer o local.

Coquetel reuniu magistrados, servidores
da Justiça Federal e cedidos pela CHESF,
estagiários, terceirizados e autoridades.

COJEF apresenta os resultados do Projeto 
MELHORAção em encontro de JEFs da 1ª Região

A Coordenação dos Juizados Espe-
ciais Federais da 1ª Região realizou nos 
dias 10 e 11/4, o Encontro 2014 dos 
JEFs da 1ª Região. O evento objetivou 
apresentar e avaliar os resultados do Pro-
jeto MELHORAção e oportunizar o inter-
câmbio de experiências entre os magis-
trados e servidores que atuam nos JEFs 
da 1ª Região. 

A cerimônia de abertura do encontro 
contou com a participação da coordena-
dora dos JEFs, desembargadora federal 
Neuza Alves; da desembargadora federal 
Maria do Carmo Cardoso; da procura-
dora-chefe da Procuradoria Regional da 
1ª Região, Adriana Venturini; do coorde-
nador dos JEFs de Santa Catarina, juiz 
federal Antonio Fernando Schenkel do 
Amaral, que na ocasião representou o 
presidente do TRF da 4ª Região; do juiz 
federal Jorge Gustavo Serra de Macedo 
Costa, representando o corregedor-geral 
da Justiça Federal; e da diretora do foro 
da Seção Judiciária do DF, Gilda Maria 
Sigmaringa Seixas. 

A desembargadora Neuza Alves afirmou 
que os resultados atingidos com o MELHO-
Ração foram exitosos e destacou que todas 
as metas traçadas foram atingidas. 

A avaliação final do Projeto MELHO-
Ração indicou que, entre outros aspec-
tos, a iniciativa conseguiu reduzir as 
distâncias entre os juizados e as turmas 
recursais da 1ª Região; implementar 20 
ações de melhoria; criar indicadores de 
gestão para acompanhar o funcionamen-

to dos JEFs; e divul-
gar, por meio de livro 
virtual e exposição, a 
história dos juizados. 

Foi lançado o li-
vro virtual "Olhares do 
JEF", com a história 
dos juizados, com tex-
to dinâmico, vídeos e 
fotos. Apresenta tam-
bém os planos de ação 
das equipes dos juiza-
dos durante o MELHO-
Ração, além de boas 
práticas já testadas. O livro está no portal 
www.trf1.jus.br, na página dos JEFs. 

Em seguida, os juízes federais Ale-
xandre Vieira e Náiber de Almeida apre-
sentaram o visualizador web do “JEF que 
queremos”, sistema criado por magistra-
dos e servidores para identificar fatores 
considerados ideais para o funcionamen-
to dos juizados e das turmas recursais, 
bem como para demonstrar a situação 
atual de cada um. 

O resultado do “JEF que queremos” 
foi traduzido em forma de dois indicado-
res: o índice de gestão de vara JEF e o 
índice de turma recursal. Com eles será 
possível estabelecer um ranking na 1ª 
Região, aumentando a possibilidade de 
compartilhamento de experiências exi-
tosas. Por enquanto, a ferramenta está 
hospedada na Justiça Federal de Goiás, 
mas em breve será disponibilizada para 
toda a Primeira Região. 

A desembargadora federal Neuza Al-
ves realizou o desenlace da fita inaugural 
da exposição dos banners que apresen-
tam os planos de ação desenvolvidos 
durante o projeto. Ao todo, foram cinco 
planos desenvolvidos e implementados 
referentes a sete temáticas: espaços e 
fluxos; manual de procedimentos; as-
sistência jurídica gratuita; redução de 
tempo de transmissão processual; moro-
sidade no julgamento dos recursos nas 
turmas recursais; conciliação prévia; e 
solução para gargalos. 

Foi anunciado pela desembargado-
ra Neuza Alves o lançamento da revis-
ta eletrônica Luminis contendo artigos 
científicos, jurisprudências comentadas 
das cortes superiores ou de julgados 
no âmbito dos JEFs, além de estudos 
e pesquisas sobre os juizados especiais 
federais e as turmas recursais. 

Fonte: TRF1

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do servidor Jaldo Caribé. A cerimô-
nia de cremação ocorreu ontem, no 
cemitério Jardim da Saudade. A ceri-
mônia contou com a presença de inú-
meros colegas e familiares do servidor, 
muito querido por todos.


