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TRF1 confirma sentença da Justiça 
Federal da Bahia que julgou descaber 
indenização de seguro com cláusula 

contra invalidez por doença preexistente
A 6ª Turma do TRF 1 negou, por una-

nimidade, provimento à apelação contra 
sentença da Justiça Federal em Feira de 
Santana que julgou improcedente pedido 
da parte autora para que a Caixa Segura-
dora S/A e a Caixa Econômica Federal efe-
tuassem o pagamento de seguro de apólice 
vinculada a contrato de mútuo habitacional 
celebrado no âmbito do SFH em razão de 
aposentadoria por invalidez do mutuário.

O requerente apelou pleiteando a refor-
ma da sentença e reconhecimento da co-
bertura securitária decorrente de sua inva-
lidez permanente e a condenação das rés 
ao pagamento de indenização por danos 
morais e devolução em dobro dos valores 
cobrados a partir de janeiro de 2007.

O Colegiado não acatou as alegações 
do apelante. Em seu voto, o relator, de-
sembargador federal Jirair Aram Megue-
rian, sustentou ser incabível indenização 

de seguro contratado com cláusula impe-
ditiva de invalidez decorrente de doença 
preexistente, uma vez que a Junta Mé-
dica da Coordenação da Saúde Ocupa-
cional da Secretaria de Estado da Bahia 
atestou que o requerente encontrava-se 
de licença para tratamento de saúde na 
ocasião em que celebrou o contrato. As-
sim, comprovada que a doença é anterior 
à celebração do contrato, indevida é a co-
bertura securitária. 

O magistrado ressaltou que, “a despeito 
da orientação jurisprudencial em sintonia 
com a normatização jurídica contempo-
rânea no sentido de mitigar o pacta sunt 
servanda e a força obrigacional dos con-
tratos a rigor de sua função social, não há 
falar em nulidade, se não configurada a 
existência de ilegalidade ou abusividade a 
justificar a intervenção no contrato”.

Fonte: TRF1

O Juízo Federal da 13ª Vara desta Sec-
cional realizou na tarde da última quinta-fei-
ra, 31/3, no Auditório Ministro Dias Trinda-
de, audiência de conciliação na Ação Civil 
Pública n. 16275-67.2011.4.01.3300 
proposta pelo MPF e União Federal contra 
o Município de Lauro de Freitas buscando, 
entre outros fins, a demolição das barra-
cas de praia edificadas irregularmente em 
toda a orla marítima daquele município nas 
praias de Ipitanga, Vilas do Atlântico e Bu-
raquinho, perfazendo na data da propositu-
ra da ação 105 barracas.

Conduzida pelo juiz federal Carlos 
d’Ávila Teixeira, estiveram presentes repre-
sentantes do MPF, AGU e Superintendência 
do Patrimônio da União, além dos municí-
pios de Salvador e Lauro de Freitas, IBAMA 
e Instituto Chico Mendes. 

MPF e AGU reafirmaram o interesse na 
remoção das barracas ressaltando que de-
sejam uma solução rápida e menos trau-
mática possível para todos os envolvidos, 
com o menor prejuízo para a população. 

O Município de Lauro de Freitas fez a 
apresentação de anteprojeto que busca re-
alocar as pessoas que ocupam as barracas 
de praia e trouxe relatório sobre as condi-
ções das suas fossas sépticas, além de um 
inventário de todas as barracas da sua orla. 
O representante da municipalidade solici-
tou o georeferenciamento para definição 
precisa dos limites de área da Marinha para 
a realização de uma ocupação ordenada e 
a Superintendência do Patrimônio da União 
forneceu a documentação solicitada.

Ao final da audiência o magistrado de-
terminou que em 30 dias técnicos de todas 
as partes realizassem uma vistoria multidis-
ciplinar em todas as barracas de praia de 
Lauro de Freitas indicando seus nomes de 
fantasia e nomes dos respectivos permis-
sionários, além da estrutura de construção 
(lona, palha, alvenaria, plástico etc) e condi-
ções das fossas sépticas, se existentes. 

Uma nova audiência foi marcada para o 
dia 31 de maio às 15 horas.

13ª Vara realiza audiência pública em 
ação que pede remoção de barracas 

de praia em Lauro de Freitas

Despedida na 22ª Vara

TRF1 suspende peticionamento 
eletrônico em processos físicos

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região restaurou, por meio da Resolução Presi 12, 
de 31 de março deste ano, os efeitos da Resolução Presi 20/2015, suspendendo, a partir 
do próximo dia 4 de abril, o peticionamento eletrônico, via sistema de transmissão ele-
trônica de atos processuais da 1ª Região (e-Proc) em processos que tramitem em autos 
físicos no Tribunal, nas Seções e Subseções Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região.

A medida tem em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Medida 
Cautelar no Mandado de Segurança 34.060 - Distrito Federal, proferida em 16 de março 
de 2016.

A íntegra da portaria assinada pelo presidente do TRF da 1ª Região, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, está disponível para consulta no portal do Tribunal em “Avisos”.

O juiz federal da 22ª Vara Durval Car-
neiro Neto, além dos servidores e esta-
giários daquela Unidade, se reuniram na 
última  quarta-feira, 30/3, para comemo-
rar a aprovação do servidor Victor Barros 
no concurso público para a carreira do 
Ministério Público do Estado da Bahia. O 
servidor era analista judiciário, lotado na 
Subseção de Teixeira de Freitas, e estava 
cedido ao Gabinete da 22ª Vara desde ja-
neiro de 2015.

A posse de Victor ocorreu no dia se-
guinte, 31/3, e o juiz federal titular da Vara 
acentuou as qualidades do servidor sempre 
comprometido com os princípios da Justiça 
Federal, ressaltando os sentimentos de ale-
gria pela conquista profissional do servidor 
e a saudade do seu prazeroso convívio.    

Os amigos e colegas de Victor Barros 
lhe desejaram sorte, sabedoria e sucesso 
nessa nova etapa. Parabéns, Victor!


