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Aniversariantes
Hoje: Ernesto Calixto Netto (Juazeiro), 
Gutemberg Souza de Jesus (DIREF) 
e Jorge Melquiades Garcia (VIPAC). 
Amanhã: Acácio Luiz Almeida Santos 
Junior (Itabuna) e Sarah Maria Rocha 
Cabral (2ª Vara). 

Parabéns

Juiz federal em Feira de Santana determina 
que IPHAN e DNIT recuperem imóvel tombado 
da antiga Estação Ferroviária de São Félix

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção de 
Feira de Santana Eudóxio Cêspedes Paes, 
em ação civil pública movida pelo MPF 
contra o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional e o Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura e de Transportes, 
condenou o IPHAN a elaborar, em até 120 
dias, projeto de recuperação total do imó-
vel tombado em que funcionava a Estação 
Ferroviária de São Félix além de executar, 
em até 12 meses, as respectivas obras, sob 
pena de multa diária de R$ 1 mil. Ao DNIT, 
o magistrado determinou que libere recur-
sos em até seis meses para que o IPHAN 
execute as obras, sob pena de multa diária 
de igual valor. 

O MPF pleiteou a restauração 
da antiga Estação Ferroviária de 
São Félix, também conhecida como 
"Estação Central da Bahia", situada 
naquele município, que se encon-
tra seriamente comprometido, com 
risco iminente de desabamento e 
incêndio além de ter sido destinado 
a finalidades incompatíveis com sua 
natureza, como uma marcenaria e 
uma academia de musculação. 

Mais de 700 moradores de São 
Félix subscreveram abaixo-assinado 
encaminhado ao MPF e, de forma 

pacífica, ocuparam o local. A estação foi 
inaugurada em 1881 e era ligação entre 
Salvador, as cidades do Recôncavo, Minas 
Gerais e Piauí. Símbolo do desenvolvimen-
to da cidade, a estação era um importante 
ponto de escoamento de mercadorias e sig-
nificou uma revolução no sistema socioeco-
nômico do Recôncavo.

A estação tem características de cons-
trução do estilo neoclássico e um de seus 
destaques é o grande relógio que ocupa a 
parte superior externa da estação e que 
marcava as horas do trem. 

O IPHAN e a Polícia Federal realizaram 
vistorias recentes no imóvel, constatando-

-o em situação crítica de conservação, com 
sinais de abandono e em estado de degra-
dação, além de outros problemas 

Segundo a sentença, “a prova produ-
zida nos autos demonstra a necessidade 
de adoção de medidas de conservação e 
recuperação, tendo em vista tratar-se de 
bem tombado no interesse do Patrimônio 
Histórico Nacional, a fim de evitar o agra-
vamento e a perpetuação desses danos, 
bem como garantir a estabilidade estru-
tural do imóvel, o qual deve ser especial-
mente preservado e protegido”.

O magistrado considerou que no caso 
de IPHAN, a responsabilidade decorre da 
Lei n. 11.483/2007, que determina que 
cabe ao Instituto administrar bens mó-
veis de valor artístico, histórico e cultural, 
oriundos da extinta RFFSA e zelar pela sua 
manutenção. Em relação ao DNIT, a pro-
priedade do imóvel foi-lhe transferida após 
a extinção da Rede Ferroviária Nacional por 
meio da Medida Provisória n. 353/2007, 
convertida na Lei 11.483/2007.

O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016.

CÓPIAS DE PEÇAS PROCESSUAIS

Art. 316. Compete às SECADs das 
Diretorias de Foro das seções e subse-
ções, independentemente de despacho 
do respectivo juiz, fornecer cópias repro-
gráficas de processos arquivados, com 
baixa definitiva, sob a guarda do arquivo 
geral, observadas, em todos os casos, as 
disposições do art. 189 do Novo CPC.

Art. 317. Compete às secretarias das 
varas, por seus diretores, independente-
mente de autorização dos respectivos ju-
ízes, fornecer certidões ou cópias repro-
gráficas de processos sob sua guarda e 
que não tramitem em segredo de justiça.

§ 1º Em caso de fornecimento de cer-
tidões de atos de processos arquivados 
com baixa, não incluídos na atribuição 
da secretaria da diretoria do foro, o pedi-
do será formulado diretamente à secre-
taria da vara por onde tramitou o feito, 
cujo diretor requisitará, para tal fim, ao 
arquivo geral os autos, mediante guia 
própria, restituindo-os após, observado 
o mesmo procedimento. 

§ 2º As dúvidas ou dificuldades em 
relação à expedição de certidões ou có-
pias reprográficas, especialmente quan-
to a pedidos de justiça gratuita, serão 
solucionadas, conforme o caso, pelo juiz 
da vara ou pelo juiz diretor do foro.

Art. 318. O fornecimento de certi-
dões ou de cópias reprográficas será efe-
tuado mediante o pagamento de custas 
(Lei n. 9.289/96) e regulamentado em 
portaria da Presidência do Tribunal. 

§ 1º O pedido será feito, sempre que 
possível, em formulário próprio.

Art. 319. É autorizado, exclusiva-
mente no balcão de atendimento, o uso 
de escâner portátil, máquina fotográfica 
ou outro aparelho de captação de ima-
gens para a reprodução de peças cons-
tantes de autos de processos judiciais, 
em andamento ou findos.

§ 2º Não será permitido o desencar-
te de peças processuais para a reprodu-
ção, bem como não serão autenticadas 
as reproduções obtidas pelos meios re-
feridos no caput.

O PROVIMENTO

NUTEC informa sobre 
atualização dos micros

O NUTEC informa que 90% dos nossos 
equipamentos com as configurações reco-
mendadas pela Microsoft foram atualiza-
dos para Windows 10, totalizando 1.607 
microcomputadores. Com isso, consideran-
do o preço da licença para cada equipa-
mento (R$ 809,99), conseguiu-se a consi-
derável economia de aproximadamente R$ 
1.300.000,00.

O Núcleo agradece a todos os usuários 
que fizeram backup e solicitaram a atua-
lização dos microcomputadores, colabora-
ção fundamental para atingir esse expres-
sivo número.

Agradece especialmente à equipe de 
técnicos da Stefanini S/A. que não mediu 
esforços para realizar essa imensa tarefa, 
demonstrando comprometimento e sólida 
qualificação técnica, pois foram muitas as 
dificuldades encontradas em razão de ha-
ver equipamentos de diferentes marcas e 
configurações.

Essa atualização, além de proporcionar 
economia na aquisição de licenças de uso 
do software, garante padronização dos sis-
temas operacionais, o que facilita o suporte 
técnico, o aumento da segurança no am-
biente de rede, a melhoria no desempenho 
das máquinas e a maior compatibilidade 
com sistemas externos.


