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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes   
Hoje:Sinara Santana dos Santos Bo-
telho (Vitória da Conquista), Thaís 
Sampaio Andrade (Alagoinhas) e 
Djalma Soeiro Castelo Branco (Cai-
xa). Amanhã: Hêica Souza Amorim 
(13ª Vara), Patrícia Leite Aguiar de 
Souza (16ª Vara), Dinalvo Rodrigues 
dos Santos Júnior (Guanambi), Maria 
Thereza Mafra Chukr (Alagoinhas) e 
Cleópatra Freitas (Stefanini).

 Parabéns!!!

Informação sobre 
certificados da UniCorp

Com a finalidade de atender a Por-
taria/Presi 600-238 de 29/08/2008 e 
Resolução do CJF n. 126 de 22 de no-
vembro de 2010, o Núcleo de Recursos 
Humanos  informa que os certificados de 
cursos realizados pela UniCorp devem 
ser impressos com o respectivo conte-
údo programático. Não basta apenas o 
nome do servidor, curso, carga horária e 
data de realização. 

Para impressão do conteúdo, o ser-
vidor deve clicar no link “versão para 
impressão” (que é um arquivo em 
PDF) e pedir para imprimir apenas a(s) 
página(s) correspondente(s) ao índice 
do curso desejado.

TRF1 decide: empresa tem 30 dias 
para apresentar plano de obra para conter 
erosão litorânea em Ponta de Cacha Pregos
A 4ª Turma Suplementar 

do TRF1 determinou prazo de 
30 dias para que a empresa 
Doze de Setembro Agropecuá-
ria Incorporações e Empreendi-
mentos apresente à Secretaria 
de Patrimônio da União e ao 
IBAMA plano de obra destina-
do a conter a erosão em faixa 
litorânea abrangida na Ponta 
de Cacha Pregos, sem impe-
dir o livre acesso de pessoas 
à área da praia. A decisão foi 
tomada após análise de recurso 
apresentado pela União Federal 
contra sentença que concedeu 
a segurança à empresa “para desconsti-
tuir o ato administrativo consistente na 
aplicação de penalidade”.

A empresa construiu um muro em 
área de domínio público sem autorização 
prévia do Poder Público, o que ensejou, 
por parte da SPU, a aplicação da penali-
dade de multa mensal de R$ 30,00 por 
metro quadrado das áreas aterradas ou 
construídas, bem como de remoção da 
edificação. Contra o ato administrativo 
punitivo a empresa entrou com ação na 
Justiça Federal requerendo sua nulidade, 
alegando falta de oportunidade de defesa 
e de acesso ao processo administrativo. 
O pedido foi atendido pela 6ª Vara.

A União Federal recorreu ao TRF da 
1ª Região, sustentando a legalidade da 
aplicação das penalidades. Segundo a 
apelante, a empresa não obteve cópia 
do processo administrativo porque não 
compareceu à sede da Gerência Regio-
nal de Patrimônio da União no Estado 
da Bahia para pagar as despesas ne-
cessárias e receber as peças. 

Aduziu que a medida não necessi-
tava de anuência do Poder Judiciário, 
“vez que são admissíveis ações ime-
diatas da Administração Pública sem 
as devidas cautelas sempre que o tem-
po necessário à via judicial inviabili-
zar a proteção do bem jurídico a ser 
defendido”.

O relator, juiz federal con-
vocado Rodrigo Navarro de 
Oliveira, deu parcial provi-
mento à apelação da União. 
De acordo com o magistrado, 
a construção do cais de con-
tenção de avanço das marés 
em terreno de domínio públi-
co violou as disposições do 
artigo 10 da Lei 7.661/88, 
posto que impediu o livre e 
franco acesso das pessoas à 
área da praia.

Com relação à penalidade 
aplicada pela Administração 

Pública à empresa, o relator entendeu 
que não faltou chance de defesa: “A 
previsão de apresentação de defesa 
administrativa em fase posterior à no-
tificação não viola a garantia de ampla 
defesa”.

Contudo, ressaltou o juiz federal Ro-
drigo Navarro de Oliveira, a imposição 
da penalidade de remoção da construção 
deve ser suspensa até que haja aprecia-
ção de eventual pedido de aprovação de 
plano de construção de edificação pelos 
órgãos competentes da Administração 
Pública de modo a evitar a progressão 
do processo de erosão na área.

A decisão foi unânime.

Quase 700 presos foram contratados 
para trabalhar em obras das Copas
Quase 700 presos foram contratados 

para obras de infraestrutura da Copa das 
Confederações e da Copa do Mundo por 
meio do Programa Começar de Novo do 
Conselho Nacional de Justiça. O objetivo 
é utilizar as oportunidades de trabalho 
como estratégia de reinserção social e 
prevenção da reincidência criminal.

O termo de cooperação foi proposto 
pelo CNJ. Ele prevê que, em obras de in-
fraestrutura com mais de 20 operários, 
5% das vagas sejam preenchidas por 
detentos, egressos do sistema carcerário, 
cumpridores de penas alternativas e ado-
lescentes em conflito com a lei. Das 12 
cidades sedes da Copa do Mundo 2014, 
oito fizeram contratações por meio do 
acordo: Belo Horizonte (130 no total); 
Fortaleza (122); Natal (144); Brasília 
(209); Cuiabá (39); Manaus (6), Salva-
dor (20) e Curitiba (18). Por outro lado, 
o compromisso assumido com o CNJ não 
resultou em contratações no Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre.

Os 688 detentos foram contratados 
por empresas encarregadas da cons-
trução dos estádios e de obras viárias. 
Foram recrutados cumpridores de pena 
dos regimes semiaberto e aberto, que 

participam ou participaram das obras 
juntamente com operários comuns, com 
direito a remuneração, alimentação e 
transporte. Além disso, é prevista, com 
base na legislação penal brasileira, a re-
dução de um dia no tempo de duração da 
pena a cada três trabalhados.

Em Salvador, depois de concluída a 
obra da Arena Fonte Nova, dos 20 deten-
tos que trabalharam na construção do es-
tádio, 5 seguiram mantidos pela constru-
tora para atuar em outras empreitadas. 

O Programa Começar de Novo foi ins-
tituído em 2009 visando a administrar, 
em nível nacional, oportunidades de es-
tudo, capacitação profissional e trabalho 
para detentos, egressos do sistema carce-
rário, cumpridores de penas alternativas 
e adolescentes em conflito com a lei. 

O programa é executado pelos tribu-
nais de Justiça, encarregados de buscar 
parcerias com instituições públicas e pri-
vadas. O setor da construção civil é o que 
mais contrata esse tipo de mão de obra. 
O Começar de Novo foi agraciado, em 
2010, com o VII Prêmio Innovare, como 
ação do Poder Judiciário que beneficia 
diretamente a população.

Medidas simples 
para economizar água

A água é um dos recursos naturais 
mais valiosos com que conta a huma-
nidade. Embora a maior parte de nos-
so planeta esteja composto por água, 
97% do total é salgada, e grande parte 
do restante está congelada nos pólos. 
Por isso, não deve ser desperdiçada.

As práticas de economia da água 
que utilizamos diariamente contribuem 
para a utilização de forma mais racio-
nal de um recurso escasso, tanto que 
muitos habitantes da Terra não podem 
desfrutá-lo em suas casas. Ao mesmo 
tempo, permite colaborar com a qua-
lidade dos serviços de saneamento ao 
aliviar sua carga de trabalho e diminuir 
os gastos. 

O primeiro passo é identificar onde 
usamos água em casa. Depois, preci-
samos decidir sobre o que fazer para 
reduzir a quantidade que usamos, seja 
eliminando práticas e hábitos de des-
perdício, ou melhorando a eficiência 
do uso da água, com instalações e 
acessórios mais eficientes. 

Uma área que é importante vigiar 
é o banheiro, onde se usa cerca de 
65% da água consumida em toda re-
sidência. Também é crucial analisar os 
hábitos de consumo. A maior parte da 
água consumida em nossas atividades 
diárias é simplesmente desperdiçada. 
Deixa-se a torneira aberta enquanto 
escovamos os dentes. As máquinas de 
lavar funcionam sem estarem com a 
carga completa. 

No entanto, podemos tomar várias 
medidas: 

 Não use o vaso sanitário como 
cesta de lixo nem dê descarga sem ne-
cessidade; 

 Uma ducha rápida consome me-
nos água quente do que uma banheira 
cheia, e ainda poupa energia; 

 Mais de 50% da água utilizada 
nos jardins se perde devido à evapo-
ração e por se regar em excesso; para 
reduzir as perdas, regue bem cedo. 

 Ao lavar o carro, utilize um balde 
com água e uma esponja; isso pode 
economizar até 300 litros de água;

 Veja onde há vazamentos. Eles 
podem custar caro: o gotejamento de 
apenas uma gota por segundo desper-
diça cerca de dez mil litros de água 
por ano. A maior parte dos vazamen-
tos é fácil de ser encontrada e de se 
consertar; em geral, as torneiras ficam 
pingando por causa de uma peça que 
custa centavos para ser substituída.
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