
Aniversariantes
Hoje: Ailton Brandão Neves (Itabu-
na), Sueli de Souza Borges (NUBES), 
Gustavo Mamede Santanna Xará (Gua-
nambi), Karlson Santos Souza (Euná-
polis) e Antonio Barreto Cruz Junior 
(CEMAN). Amanhã: Fernanda Almeida 
Couto Silva (Turma Recursal), Kecia Jo-
nes Pamponet (13ª Vara), Laura Ondi-
na Urbano de Sousa Darze (22ª Vara), 
Leandro Andre Vasconcelos Marques 
(Vitória da Conquista) e Antonio Jorge 
Serra Reis (CS Gestão & Serviços).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Encarregada: Rita 
Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guima-
rães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.
trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

TRF1 mantêm sentença da 14ª Vara que 
condena Petrobrás a indenizar dono de terras 
desapropriadas para passagem de gasoduto
A Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) 

foi condenada pela 3ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região a indeni-
zar em R$ 2.915,55 o proprietário do 
imóvel denominado “Sítio Santo Antô-
nio”, localizado no município de Nazaré, 
Bahia. O valor refere-se à diferença entre 
o apontado no laudo pericial e aquele de-
positado no início da lide em virtude de 
desapropriação por utilidade pública para 
passagem do gasoduto Catu-Itaporanga.

Consta dos autos que o proprietário 
do bem não é conhecido, fazendo-se 
representar por curador especial. O an-
tigo possuidor, já falecido, recebeu R$ 

1.649,93, pago administrativamente. 
O perito avaliador, entretanto, estimou 
a porção de terra em R$ 4.038,27, dos 
quais R$ 1.785,27 correspondem à ter-
ra nua e R$ 2.280,00 às benfeitorias.

Após acolher o laudo pericial, o Juízo 
de primeiro grau condenou a Petrobras ao 
pagamento de R$ 2.915,55, correspon-
dente à diferença entre o valor cobrado e 
o valor da condenação. Na apelação, a 
Petrobras sustenta que o valor recebido 
pelo possuidor das terras desapropria-

das, adiantado a título de indenização 
pelas culturas e benfeitorias, deve ser 
abatido do apontado pelo laudo pericial.

Ao analisar o caso, a relatora, de-
sembargadora federal Mônica Sifuentes, 
esclareceu que a indenização paga ao 
detentor da posse, em razão da passa-
gem do gasoduto, não se confunde com 
a devida ao proprietário das terras, em 
consequência da desapropriação. “Não 
há dúvidas de que o montante devido, a 
título de indenização, é de R$ 4.038,27 
e que desse valor devem ser abatidos os 
R$ 1.122,72 previamente depositados 
em juízo pela apelante. Assim, o valor 
restante a ser pago é de R$ 2.915,55, 
ou seja, a diferença entre o valor aponta-
do no laudo pericial e aquele depositado 
judicialmente ainda no começo do pro-
cesso”, ponderou.

Nesses termos, o Colegiado negou 
provimento à apelação.

Fonte: TRF1

Selo Estratégia
em Ação 2017

É hora de manter o foco, arregaçar as 
mangas e cumprir as metas. Instituído 
pela Portaria Presi 348/2016, o Selo Es-
tratégia em Ação foi criado com o objetivo 
de incentivar o conhecimento, a gestão e 
o cumprimento das metas estratégicas 
processuais nas unidades jurisdicionais 
da 1ª Região (seções judiciárias, varas, 
juizados especiais federais e turmas re-
cursais).

O Selo tem quatro categorias: Dia-
mante, Ouro, Prata e Bronze. Para garan-
tir a premiação, é necessário conhecer as 
metas do Planejamento Estratégico da 
Justiça Federal. Cada unidade jurisdicio-
nal fará o gerenciamento do seu acervo e 
a definição de estratégia para o cumpri-
mento das metas.

De acordo com a Portaria, as metas 
estratégicas são classificadas em:

a) Metas de acompanhamento contí-
nuo, cuja base de cálculo é variável, pois 
considera os processos distribuídos a 
cada mês, o que implica na gestão contí-
nua do seu percentual de cumprimento, 
que pode oscilar durante o ano;

b) Metas com alvo, cuja base de cál-
culo sofre pequenas variações durante o 
ano, tendo em vista o sobrestamento e o 
retorno de processos à tramitação men-
sal, tornando-se metas que podem ser in-
tegralmente cumpridas antes do término 
do ano.

No ano passado, de um total de 369 
unidades jurisdicionais inscritas, 81 fo-
ram premiadas: 3 varas gerais com JEF 
adjunto (interior, sendo 2 varas únicas); 
5 varas federais cíveis; 1 vara cível e cri-
minal; 5 varas criminais com JEF adjun-
to; 2 são varas de execução fiscal; 28 
juizados especiais federais autônomos 
(sendo 1 de interior) e 37 relatorias de 
turmas recursais.

Na SJBA, conforme o JFH noticiou 
em 22 de março deste ano, foram con-
templadas com o Selo 2016 na categoria 
Ouro: a 23ª Vara do JEF e nove relatores 
das Turmas Recursais (os seis da 1ª e 2ª 
Turmas, o relator 2 da 3ª Turma e os rela-
tores 1 e 2 da 4ª Turma Recursal). Já na 
categoria prata foram agraciadas a 10ª 
Vara Cível, a 17ª Vara Criminal e o 1º 
relator da 3ª Turma Recursal, enquanto o 
selo bronze foi outorgado à 21ª Vara do 
JEF, à 18ª Vara de Execução Fiscal e ao 
3º relator da 4ª Turma Recursal.

Selo Estratégia em Ação, todos po-
dem ser Diamante!

Cardápio do restaurante 
para quarta-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede): Sal-
mão à Moda Gradin Grill, Carne do Sol 
com Pirão de Aipim, Cupim ao Molho com 
Batatas, Moqueca de Mexilhão, Fusili à 
Bolonhesa, Gratinado de Legumes, Torta 
de Atum, Crepe de Frango com Catupiry. 
Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs e TRs): Cozi-
do, Frango à Milanesa, Frango Grelhado, 
Bolinho de Peixe, Xinxin de Bofe, Rondeli 
de Frango e Queijo, Pimentão com Soja, 
Torta de Alho Poro.


