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 No resumo da semana, a Subseção 
de Uberaba inaugura centro judicial per-
manente de solução de conflitos;  Pre-
sidente Cândido Ribeiro inaugura a Sub-
seção Judiciária de Corrente no Piauí;  
Novos dirigentes da Revista, Sistcon e Co-
jef tomam posse;  Na matéria especial, 
os detalhes do II Encontro de Diretores de 
Secretarias Administrativas e de Varas da 
1ª Região realizado na Bahia. Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

TRF1 anula sentença da Subseção de 
Eunápolis e demolição de imóveis por 

determinação do IPHAN depende de perícia
O TRF1 anulou a sentença da Subse-

ção de Eunápolis que julgou desnecessá-
ria a realização de perícia para a demo-
lição de imóveis em Porto Seguro após 
notificação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
Em decisão unânime, a 5ª Turma do Tri-
bunal além de anular a sentença, deter-
minou a realização da perícia.

A Vara Federal de Eunápolis conside-
rou improcedente o pedido dos proprie-

tários dos imóveis de anulação da noti-
ficação extrajudicial emitida pelo IPHAN 
por considerar que a área ocupada inte-
gra o conjunto arquitetônico e urbanístico 
do município de Porto Seguro, tombado 
como Monumento Nacional. Assim, o lo-
cal estaria sujeito à atuação fiscalizatória 
do Instituto. Além disso, o magistrado 
de primeiro grau destacou que as obras 
feitas nos imóveis teriam ultrapassado o 
limite estabelecido nas autorizações ini-
cialmente concedidas, o que resultou na 
irregularidade e, portanto, na legitimida-
de da notificação emitida.

Entretanto, os proprietários dos imó-
veis insistiram na necessidade de prova 
pericial e defenderam que o laudo é uma 
prova imprescindível para resolução do 
caso, pois com o documento pretendem 
demonstrar que, além de os imóveis não 
possuírem valor histórico ou artístico, a 
execução da construção está em confor-
midade com as autorizações que foram 
concedidas e que as modificações pos-
teriores observaram o limite da taxa de 
ocupação estabelecido. 

Os apelantes também insistem para 
que o Município de Porto Seguro seja 

citado no processo, pois, caso haja re-
conhecimento da irregularidade da obra, 
o alvará de habite-se concedido pelo Mu-
nicípio estaria incorreto e o ente federado 
é quem deveria arcar com o ônus decor-
rente desse erro.

O relator do processo, desembarga-
dor federal Souza Prudente, aceitou as 
razões apresentadas pelos apelantes 
e, ainda, destacou: “Em se tratando 
de imóveis contíguos, estabeleceu-se, 
para um, uma taxa de ocupação de 
97,25%, enquanto para o outro, essa 
mesma taxa foi de apenas 65,73%, 
circunstâncias essas que, a toda evi-
dência, reclamam a produção de pro-
va técnica, para fins de elucidação de 
tais questões”, afirmou o magistrado, 
declarando a importância da realização 
de perícia.

Assim, a Turma, segundo o voto de 
Souza prudente, declarou nula a senten-
ça e determinou a realização da prova 
pericial perante o juízo de primeiro grau, 
com a participação do Ministério Público 
Federal e determinou o regular processa-
mento da ação.

Fonte: TRF1

Em maio de 2004, o JFH publicou 
a notícia que destacamos abaixo.

31/05/2004 – Encontro da DIREF 
com diretores e supervisores da Área 
Administrativa - O primeiro encontro 
da atual administração da DIREF com 
os diretores e supervisores da Área Ad-
ministrativa ocorreu no último sábado, 
na Quinta Portuguesa. 

O evento foi aberto pela diretora do 
Foro, juíza federal Mônica Aguiar, que 
lançou várias questões aos servidores, 
visando buscar soluções para agilizar, 
de maneira proativa, os serviços pres-
tados pela área administrativa.

O coordenador executivo do Nú-
cleo Regional da Bahia do Programa 
da Qualidade no Serviço Público, Dr. 
Augusto Riccio, expôs a finalidade do 
Programa, trazendo membros do  Co-
mitê de Qualidade do Estado da Bahia, 
para motivar os participantes na imple-
mentação de um programa de gestão 
voltado para a “qualidade total”, nesta 
Seccional. Trouxe também o Grupo de 
Teatro da Polícia Estadual que mostrou, 
de forma lúdica, aspectos dos relacio-
namentos e condições de trabalho. 

Em seguida a Sra. Elieusa Guedes 
Brandão, responsável pela gestão de 
documentos administrativos do TRF1, 
apresentou um panorama geral sobre 
como é feito esse trabalho no Tribunal 
e como poderá ser implantado breve-
mente na Seção Judiciária da Bahia.

O encontro contou, ainda, com a 
palestra do Dr. Arivaldo Silva Ferrei-
ra, membro do Tribunal de Contas da 
União, que apresentou uma visão geral 
das atividades fiscalizadoras do TCU.

Por último o Dr. Mário Koziner, psi-
coterapeuta com formação psicanalítica, 
humanista e transpessoal e consultor em 
Desenvolvimento Humano, procurou, 
através de palestra e dinâmica de grupo, 
sensibilizar os participantes para a ne-
cessidade de avaliação comportamental 
e reconhecimento de hábitos limitantes, 
visando fortalecer a identidade do grupo 
com uma mesma visão. 

O evento, idealizado pela DIREF, 
foi patrocinado pelo PGQVT e pela AS-
SERJUF. O objetivo do encontro pode 
ser sintetizado pelas palavras da Dire-
tora do NUCAF, Celeste Costa Pimen-
tel Teixeira: “Valorização do trabalho 
desenvolvido pela área administra-
tiva, com o resgate de sentimentos 
de amizade, proporcionando  com-
panheirismo e união para a obtenção 
dos resultados esperados”.

JFHHÁ DEZ ANOS

Aprovada pelo CJF gratificação 
por encargo de curso ou concurso

O Conselho da Justiça Federal aprovou 
nova resolução que regulamenta a gratifi-
cação por encargo de curso ou concurso, 
com base no art. 76-A, da Lei 8.112/90, 
para toda Justiça Federal, revogando a 
Resolução 40/2008. A gratificação por 
encargo de curso ou concurso é devida ao 
servidor que atuar como instrutor em cur-
sos de formação e treinamento, participar 
de banca examinadora de concurso, parti-
cipar da logística de preparação de curso 
ou concurso ou da aplicação, fiscalização 
ou supervisão de provas de concurso. 

Não será devida a gratificação quando 
essas atividades estiverem previstas nas 
atribuições da unidade de lotação do ser-
vidor. A norma também trata da revisão 
dos valores de referência e de outros pro-
cedimentos relativos ao pagamento des-
sa gratificação. Além disso, estabelece as 
diretrizes para a realização do processo 
seletivo de instrutoria interna.

A gratificação será paga em caráter 
eventual e deve ser calculada em horas, 
observadas a natureza e a complexidade 
da atividade exercida. De acordo com a 
Lei 8.112/90, essa retribuição não pode 
ser superior ao equivalente a 120 horas 
de trabalho anuais e nem incorporada ao 
vencimento ou salário do servidor. 

Segundo o relator do processo, de-
sembargador federal Francisco Wildo La-

cerda Dantas, presidente do TRF5, essa 
gratificação tem a finalidade de estimular 
e possibilitar a disseminação de conheci-
mento entre os servidores públicos.

A norma prevê a divulgação do Banco 
de Instrutores Internos e Banco de Talen-
tos, da Justiça Federal e do CJF porque 
há grande dinamismo na capacitação dos 
servidores, observando-se um número 
crescente e diversificado de graduações 
e de especializações. Por outro lado, o 
elevado grau de rotatividade dos servi-
dores ocasiona constante renovação do 
quadro de pessoal, permitindo o ingresso 
de novos talentos, devendo haver ainda 
um melhor aproveitamento do quadro de 
pessoal disponível.

Está prevista a possibilidade de com-
pensação da carga horária utilizada pelo 
servidor-instrutor durante a sua jornada 
de trabalho, com anuência da chefia ime-
diata e em conformidade com a conveni-
ência do serviço.

Além dessas alterações, a Tabela de 
Percentual do Valor de Referência a ser 
aplicado por atividade foi estruturada em 
função da atividade desempenhada pelo 
servidor e do seu grau de escolaridade. o 
colegiado acatou sugestão de Hirose que 
visava conferir maior rigor na adaptação 
de cursos da modalidade presencial para 
o formato de ensino a distância.


