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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:Kátia Regina Nunes dos Santos (4ª Vara), Cecília Eliana Páez Maira (DIREF) 

e Edinaldo dos Santos (1ª Vara) e Rizia Maria Vaz Cotrim (aposentada). 

Amanhã:  Layse Pereira de Carvalho (11ª Vara), José Joaquim Cunha (8ª Vara), 
Izauro Ferreira Júnior (NUCOI), Carla Aguadê Chaves (Paulo Afonso), Viviana Macedo 
(Feira de Santana) e Taís Espinheira Lins (NUCJU). 

Parabéns!

Aprovado o Manual de Perícias 
em Saúde da 1ª Região

Já está disponível para consulta o Ma-
nual de Perícias em Saúde da Justiça Fe-
deral da 1ª Região, aprovado pela Portaria 
Presi 130, assinada pela Presidência do 
TRF1 no dia 4 de abril de 2017.

O documento tem como objetivo orien-
tar as unidades de gestão de pessoas das 
seções judiciárias a respeito dos procedi-
mentos relativos tanto à perícia medica do 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União quanto às perícias adminis-
trativas relacionadas ao Pro-Social.

O Manual busca contemplar as diver-
sas situações em que se faça necessária a 
manifestação de junta médica ou de perito 
singular, trazendo conceitos básicos, me-
todologia, doenças especificadas em leis, 
dentre outros assuntos. 

A Portaria Presi 130 alterou ainda a 
Portaria Presi 330, de 23/8/2016, que dis-
põe sobre a realização de perícia médica 
oficial e a reavaliação médica periódica no 
âmbito da 1ª Região. A íntegra da Portaria 
está no portal do Tribunal, em “Avisos”. 

A Coordenação do Sistema de Concilia-
ção da Justiça Federal da 1ª Região realizou 
mutirão de audiências de conciliação, nos 
dias 20 e 21 de março, em parceria com a 
Subseção Judiciária de Paulo Afonso.

 O projeto envolveu audiências em 129 
processos de interesse do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), totalizando R$ 3.229.026,91 em 
valores negociados em apenas dois dias.

O principal objetivo da ação foi agilizar 
desapropriações/desocupações de imóveis 
às margens da BR-235 para realização de 
obras de recuperação e de complementa-
ção da referida rodovia que liga os Estados 
de Sergipe e do Pará, facilitando o acesso 
e a integração entre o litoral sergipano e as 
regiões densamente povoadas do interior 
do norte-nordeste brasileiro.

No primeiro dia, foram obtidas 94 con-
ciliações, seis expropriados tiveram proble-
mas com a documentação e apenas um 
não fez acordo. Já no segundo dia, o muti-
rão bateu 100% de acordos fechados. 

Para a coordenadora-geral do SistCon, 
desembargadora federal Maria do Carmo 
Cardoso, todos saem ganhando com a con-
ciliação. "O expropriado recebe sua indeni-
zação de forma rápida, a Justiça promove a 
solução dos conflitos de maneira eficaz e o 
DNIT pode dar continuidade à obra que be-
neficia toda a população local", destacou.

O evento contou com a participação do 
juiz federal João Paulo Pirôpo, da juíza fe-
deral Dayse Starling, membro da Comissão 
Técnica e Consultiva do SistCon e com a 
fundamental colaboração dos servidores da 
Subseção de Paulo Afonso. 

Fonte: TRF1

Subseção Judiciária de Paulo Afonso 
participa de mutirão de conciliação 
em processos para recuperar BR-235

Inscrições para nova edição do 
Prêmio Innovare vão até 15 de maio
Estão abertas, até 15 de maio, as inscrições para o Prêmio Innovare, que tem como 

objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da 
Justiça no Brasil.

Nesta edição, além das categorias tradicionais, o Innovare vai contemplar ideias que 
ajudem a solucionar os problemas do sistema penitenciário brasileiro. Um projeto pre-
miado na edição anterior foi apresentado como exemplo de iniciativa aplicável ao sistema 
penitenciário: a otimização eletrônica de benefícios de execução penal, desenvolvida pelo 
Tribunal de Justiça do Paraná para controle da progressão de regime, de modo a unifor-
mizar os procedimentos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Instituto Innovare. Serão con-
templadas as seguintes categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Advocacia e Justiça e Cidadania. Além dessas categorias, a comissão julgadora poderá 
premiar uma iniciativa sobre o sistema penitenciário.

Desde 2004, primeiro ano do prêmio, o Innovare já avaliou mais de 5 mil iniciativas. 
Participam da comissão julgadora ministros do STJ e do Supremo, desembargadores, 
promotores, juízes, defensores, advogados e outros profissionais de destaque interessados 
em contribuir para o desenvolvimento do Judiciário.

Série de vídeos traz balanço 
das metas da Justiça Federal

O CJF divulgou série de vídeos que faz 
balanço do alcance das metas da Justi-
ça Federal em 2016. O lançamento ocor-
reu durante a primeira reunião do Comitê 
Gestor de Estratégia da Justiça Federal de 
2017. 

A ideia é transmitir um conteúdo téc-
nico-jurídico de forma simples, com lin-
guagem acessível, para que a população 
entenda de imediato as oito metas da 
prestação jurisdicional da Justiça Federal. 
“Nosso objetivo é simplificar a linguagem 
na prestação de contas, indo ao encontro 
das premissas da Rede de Inovação, criada 
em outubro do ano passado, para estimular 
ações inovadoras de melhoria dos serviços 
do Conselho e dos TRFs”, informou Ivan 
Gomes Bonifácio, secretário da SEG.

Os sete vídeos foram feitos com ilustra-
ções que deixam o conteúdo mais lúdico 
e de fácil compreensão. “A Assessoria de 
Comunicação conseguiu interpretar com os 
desenhos exatamente o que as metas que-
rem dizer. Foi um casamento perfeito entre 
os infográficos e os textos”, avaliou o gestor.

As oito metas de prestação jurisdicio-
nal da Justiça Federal (produtividade; ce-
leridade; conciliação; ações cíveis de im-
probidade administrativa; execução; ações 
coletivas; aumento da produtividade de jul-
gamentos de ações criminais; e julgamento 
de crimes contra a Administração Pública, 
o tráfico de pessoas, a exploração sexual e 
o trabalho escravo) são monitoradas men-
salmente pelo CJF por meio do Observató-
rio da Estratégia.

TRF1 proíbe município inadimplente 
de firmar convênio com verba pública 
e condena União a pagar seguradora 

por acidente causado por agente

Sentença da 14ª Vara - 6ª Turma do 
TRF1, por unanimidade, deu provimento 
à apelação interposta por uma seguradora 
contra sentença da 14ª Vara, que julgou 
improcedente o pedido de ressarcimento 
das quantias despendidas com o reparo de 
veículo segurado em razão de acidente de 
trânsito supostamente causado por um car-
ro oficial da Receita Federal conduzido por 
um agente público.

A apelante sustentou que caberia à 
União demonstrar que o segurado agiu com 
imprudência, negligência ou ausência de 
experiência, já que a jurisprudência do STJ 
considera que a batida na traseira presume 
culpa do motorista do veículo que colide, 
cabendo ao condutor provar o contrário.

O relator, desembargador federal Kassio 
Marques, apontou que o motorista do veí-
culo oficial colidiu na traseira do veículo se-
gurado e a retirada dos veículos prejudicou 
a realização da perícia.

O magistrado avaliou que por falta de 
provas aptas a eliminar a presunção de cul-
pa do agente público deve-se entender que 
este é o culpado pelo acidente, em face da 
violação ao disposto no art. 29, II, do Códi-
go de Trânsito Brasileiro. 

A União foi condenada a ressarcir a em-
presa-autora o valor de R$ 2.742,27 com 
incidência de juros de mora e correção mo-
netária a contar do evento danoso.

Sentença da 11ª Vara - A 5ª Turma do 
TRF1, por unanimidade, deu provimento 
à apelação interposta pela União contra a 
sentença, da 11ª Vara, que julgou proce-
dente o pedido do município de Reman-
so, cidade em situação de inadimplência, 
para determinar que a União deixe de 
exigir comprovação da regularidade no 
Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira do Governo Federal (Siafi) para 
a celebração de convênio com o Ministé-
rio das Cidades para pavimentação das 
ruas do município.

A União sustentou que o objeto do con-
trato de pavimentação não se enquadra no 
rol de ações relativas à educação, à saúde 
e à assistência social, finalidades que justi-
ficariam o pedido do município.

Segundo o relator, juiz federal convoca-
do Roberto Carlos de Oliveira, o centro da 
questão consiste em decidir se o objeto do 
contrato referenciado pode ser caracteriza-
do como “ação social” de tal modo que seja 
suspensa a restrição para a transferência 
de recursos federais. 

Para ele, o convênio visa  ao asfalta-
mento das ruas, obra que, embora possa 
ser uma ação de interesse público, não 
pode ser considerada como ações de na-
tureza assistencial referidas pela Constitui-
ção, pois estas visam ao atendimento das 
necessidades básicas da população caren-
te e ao suprimento dos mínimos sociais.


