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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcelo Tadeu Rocha Olivei-
ra (Guanambi), Claudeice Pereira dos 
Santos (CS Gestão & Serviço), Lília Bri-
to Conceição e Thaís Ribeiro Santana 
Souza (ambas do NUCJU). Amanhã: 
José Luiz Gomes (8ª Vara), Samuel dos 
Santos Mendonça (NUCJU), Adriana 
Gouveia de Moraes e Vitor Silva Fagun-
des (ambos da 19ª Vara). Domingo: Ger-
siane Vieira Santana Pando (Feira de 
Santana), Noemia Ângelo Vieira (18ª 
Vara), Othon Luiz Menezes de Souza 
Lima (Itabuna), Cláudio Romero Silva 
Rêgo (13ª Vara), Yone Brandão Caribe 
(22ª Vara), Rubens Alves Duarte (Je-
quié) e Everton Maquisoel (Pro-Social). 
Segunda-feira: Cybele Ribeiro Barreto 
(NUCJU), Joanes Neves Paz (NUCOI), 
Adriene Priscila Santos do Rosário (NU-
CRE), Milla Trindade Borges (Feira de 
Santana), Carolina Ferraz Pinto (Euná-
polis), Eronildes Dos Santos Vieira (CS 
Gestão & Serviço) e Talita Fernandes 
(Pro-Social).
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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

1º/7/2005 - Despedidas - A Seção 
Judiciária da Bahia viveu ontem um 
clima de despedidas. A primeira, do 
juiz federal substituto Durval Carneiro 
Neto, que deixa a 13ª Vara para atuar 
na 2ª Vara. O magistrado foi homena-
geado pelo juiz federal Carlos D’Ávila 
Teixeira, e pelos servidores, com pa-
lavras amigas de incentivo e votos 
de sucesso, sendo presenteado com 
uma placa cuja mensagem registrava 
o apreço pela passagem do juiz por 
aquela vara. Emocionado, o magistra-
do agradeceu o carinho demonstrado 
por todos e falou sobre a importância 
do aprendizado que teve nos anos em 
que atuou na 13ª Vara, ressaltando 
que a ida para uma vara criminal faz 
parte do aperfeiçoamento na sua traje-
tória como magistrado.

A segunda despedida foi da servi-
dora Beth Alves, que ingressou nesta 
Seccional em 1987, onde assumiu a 
Direção do NUMOI. Beth, que aqui fez 
muitos amigos, preferiu que não hou-
vesse uma despedida oficial, uma vez 
que a emoção não lhe permitiria conter 
as lágrimas. Dessa forma, muito dis-
cretamente, foi se despedindo dos que 
dela se aproximavam, já saudosos da 
sua companhia. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Sexta Jurídica
da Unicorp debaterá

Responsabilidade Civil
A Universidade Corporativa da Justiça 

Federal da 1ª Região (Unicorp) promove 
hoje, às 14h, a Sexta Jurídica com o tema 
“Responsabilidade Civil”.

A palestra será ministrada pelo procu-
rador do Distrito Federal Rogério Andrade 
Cavalcanti Araújo 

O evento será transmitido por videocon-
ferência e, em Salvador, os interessados po-
derão assistir à palestra na sala de treina-
mento do Fórum Teixeira de Freitas.

Justiça Federal em Paulo Afonso determina 
que União forneça medicamentos, água 

potável e transporte a população indígena 
O juiz federal da Subseção de Paulo 

Afonso João Paulo Pirôpo, confirmando 
antecipação de tutela, condenou a União 
Federal e a FUNAI em ação civil pública 
movida pelo Ministério Público Federal. A 
União, pela sentença, é obrigada a, em 
180 dias, adquirir e manter em estoque os 
medicamentos da Portaria 3.185/2010 do 
Ministério da Saúde e os demais medica-
mentos integrantes da lista do SUS, a fim 
de serem fornecidos a todos os indígenas 
aos quais forem prescritos pelos médicos.

A União foi ainda obrigada a fornecer 
água potável suficiente a toda população 
indígena das aldeias sob a jurisdição da 
Subseção de Paulo Afonso, no prazo de 30 
dias, sob pena de multa diária em que não 
houver o fornecimento de água.

Deverá a ré também disponibilizar veí-
culos suficientes para transporte dos indí-
genas enfermos; promovendo sua manu-
tenção preventiva e corretiva e reparo dos 
veículos avariados.

Pela sentença, a União deverá também 
manter a limpeza nos Postos de Saúde das 
aldeias, o contingente adequado de pro-
fissionais da equipe multidisciplinar em 
atenção à saúde indígena, realizar exames 
de saúde prescritos pelos profissionais de 
saúde e executar obras de infraestrutura e 
de saneamento básico nas aldeias.

A FUNAI deverá monitorar o cumpri-
mento das ações. Caso haja descumpri-
mento da sentença, o juiz estabeleceu mul-
ta diária de R$ 1 mil sobre a União, e R$ 
100 ao Secretário da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena e ao Chefe do Distrito 
Sanitário Especial Indígena, a ser revertido 
aos povos indígenas de Paulo Afonso.

Para a União, os recursos federais são fi-
nitos e destinados a todas as necessidades 
da sociedade, podendo o governo alocá-los 
para áreas que entender pertinentes, em 
ações necessárias e urgentes, com priori-
dades estabelecidas pelo governante e pré-
vias dotações orçamentárias, não podendo 
o Judiciário fazer ingerência sobre gestão 
das políticas públicas, a despeito de tutelar 
a saúde da população indígena. 

O julgador discordou: “Não merece 
prosperar a invocação da reserva do fi-
nanceiramente possível para justificar a 
excessiva mora na implementação das po-
líticas públicas constitucionalmente defi-
nidas, vez que o direito à saúde constitui 
garantia do mínimo existencial. Assim, por 
estar tal tutela dentre as normas definido-
ras dos direitos e garantias fundamentais, 
impõe-se a aplicação imediata, justifican-
do, por isso, a intervenção do Estado-Juiz 
para impor a obrigação de fazer, não ha-
vendo se falar, nessa hipótese, em viola-
ção ao princípio de separação de poderes”

O juiz federal declara que o acesso à 
água potável se enquadra entre os mais 
elementares direitos humanos, como di-
reito de primeira geração, por se tratar de 
elemento essencial à subsistência humana. 
“Incumbe ao Estado, além de assegurar 
um mínimo de dignidade aos cidadãos, 
garantir a igual distribuição dessas presta-
ções, devendo o fornecimento de água po-
tável ser incluído dentre as mais elemen-
tares prestações de serviços públicos do 
Estado, por constituir o mínimo existencial 
indispensável à existência humana.

A sentença consigna que negar acesso 
de água potável às famílias silvícolas, que 
sobrevivem em condições precárias e sem 
saneamento básico, constitui violação aos 
direitos humanos, até mesmo o direito à 
vida, exigindo atuação positiva do Estado.

Apesar de a União afirmar que forne-
ce, provisoriamente, água potável através 
de caminhão pipa, o magistrado considera 
que isto não supre a demanda das comuni-
dades indígenas, já que atendem apenas a 
26 das 71 comunidades, devendo a União 
prestar, imediatamente, o serviço de abas-
tecimento de água potável suficiente para 
toda a população indígena que vive nas al-
deias sob a jurisdição da Subseção Judici-
ária de Paulo Afonso e executar os serviços 
e obras de saneamento básico nas aldeias 
localizadas na jurisdição da Subseção.

A Comissão de Trabalho da Câmara dos 
Deputados aprovou, no dia 1º/7, o Projeto 
de Lei 8132/14, do STJ, que cria 82 car-
gos de desembargador federal nos 5 TRFs.

Os cargos serão preenchidos até 2019 
e assim distribuídos: 33 no TRF1; 12 no 
TRF2; 17 no TRF3; 12 no TRF4, e 8 no 
TRF5. 

O projeto também cria cargos de provi-
mento efetivo e em comissão, além de fun-
ções comissionadas. Somente na 1ª Região, 
serão criados 462 cargos de analistas e téc-
nicos judiciários e 264 funções e 60 cargos 
em comissão para os novos gabinetes.

Câmara aprova criação de 82 cargos 
de desembargador nos 5 TRFs

CPD do Tribunal será paralisado 
nos dias 11,12, 18 e 19/07

O Centro de Dados do TRF1, estará paralizado dias 11, 12, 18 e 19/7. Todos os ser-
viços de TI que dependem desse sistema ficarão indisponíveis ou instáveis nessas datas

A interrupção visa a dar continuidade ao processo de melhoria no Centro de Dados 
do Tribunal, garantido, assim, um ambiente computacional adequado para hospedar os 
serviços de Tecnologia da Informação e armazenar as informações digitais produzidas ou 
custodiadas pela Justiça Federal da Primeira Região.

Serão afetados, para todos os usuários os serviços de TI que dependem do Centro de 
Dados do TRF1, como, por exemplo, o acesso à internet, os portais internet e intranet, o 
e-mail, a Consulta Processual, o eProc, o eCint, o e-Jur, TRF1-Doc, PJe, SEI, entre outros. 
Apenas para usuários internos, não serão afetados os serviços de TI que estão hospedados 
nos Centros de Dados das seccionais, como o Processual, o JEF Virtual, as pastas “W”, a 
gravação de audiências, etc.

O relator, deputado Benjamin Mara-
nhão (SD-PB), afirmou que há uma gran-
de defasagem da capacidade de juízes em 
relação à demanda. “A atual estrutura dos 
tribunais não comporta mais o constan-
te aumento do fluxo de processos.” Ele 
lembrou que a criação de 230 varas da 
Justiça Federal de primeiro grau forçou a 
necessidade de recompor a Justiça de se-
gundo grau.

Antes de ser votado em Plenário, o pro-
jeto ainda será analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.


