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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Tacia Ferreira de Morais 
(Guanambi), Gustavo Magalhães Barbo-
sa (NUCJU), José Robson Santos da Sil-
va (Campo Formoso), George de Araújo 
Menezes (Bom Jesus da Lapa), Eric de 
Brito Oliveira e Edmilson Moreira Lima 
(ambos de Feira de Santana). Amanhã: 
Lincoln Pinheiro Costa, juiz federal da 
Subseção de Ilhéus, Rúbio Rocha de 
Souza (Vitória da Conquista), Josemar 
Augusto de Oliveira Brito Junior (Barrei-
ras), Anna Carolina Roriz Lemes Alves 
(Bom Jesus da Lapa) e Lucilia dos San-
tos Alves (Feira de Santana) 

Parabéns!!!

Solicitação de 
bens permanentes

A SEPAT informa que o período de soli-
citação de bens permanentes de 2015 se 
encerrará no próximo dia 31. Os pedidos 
devem ser justificados e encaminhados à 
SEPAT, via e-mail ou ofício.

Há dez anos, o JFH publicou as notí-
cias abaixo:

22/7/2005- Mais de 26 mil proces-
sos são julgados em audiência pública 
dos JEFs - A Justiça Federal na Bahia 
estabeleceu ontem um grande marco 
com o julgamento de mais de 26 mil 
processos em audiência pública dos JEF 
desta Seccional, quando foram aprecia-
dos pedidos de reajuste nas contas de 
PIS, referentes aos planos econômicos 
de junho de 1987 e março de 1991. 

O julgado considerou que os pedidos 
estavam prescritos, nos termos do art. 
10, do Decreto-lei 2.052, de 3.8.1983, 
ainda em vigor, que estabelece o prazo 
de dez anos para a validade de ações 
dessa natureza. Ou seja, desde março 
de 2001, não é mais possível obter êxito 
nas ações das perdas dos planos econô-
micos nas contas de PIS.

26/7/2005 -3ª fase do II JEF Iti-
nerante Rodoviário tem início hoje em 
Itabuna - A 3ª fase do II JEF Itinerante 
Rodoviário na Bahia tem início hoje em 
Itabuna, e se destina à realização de au-
diências relativas a 168 ações.   

O juiz federal substituto da 6ª Vara 
Carlos Eduardo Castro Martins, será o 
coordenador desta fase, que também 
contará com a participação dos juízes 
federais substitutos Eduardo Carqueija e 
Sandra Lopes. A equipe de apoio é com-
posta pelos servidores Allan Emmanuel 
da Silva Ribeiro, Álvaro Antonio Brito 
Reis, Ana Paula Nunes Cardoso, Arimar 
dos Santos Oliveira, Érica Oliva Barreto 
de Araújo, Luciana Pedreira Santos, Luiz 
Gonzaga de Menezes Júnior e Raimundo 
Luiz Luz Filho, bem como pelos agentes 
da Policia Federal Augusto e Santana.

JFHHÁ DEZ ANOS

Justiça Federal em Irecê determina que 
Telemar retire torre do Morro do Pai Inácio

O juiz federal da Subseção 
Judiciária de Irecê Gilberto 
Pimentel Gomes Jr. julgou 
procedente ação civil pública 
movida pelo Ministério Públi-
co do Estado da Bahia contra 
a Telemar Norte Leste S/A, 
determinando que a empre-
sa telefônica retire, no prazo 
máximo de seis meses, uma 
torre de telefonia do Morro do 
Pai Inácio, no município de 
Palmeiras.

A instauração do inquérito 
civil se deu sob o argumen-
to de que a torre de telefonia 
agredia a paisagem do Mor-
ro do Pai Inácio, salientando 
ainda a falta de licenciamen-
to por parte dos órgãos ambientais na 
instalação e manutenção da estrutura. O 
autor também ressaltou o grande valor 
cultural que o local tem para a comunida-
de de Palmeiras, que chegou a fazer um 
grande abaixo-assinado onde pedia que o 
objeto  fosse retirado para que a paisagem 
ficasse limpa.

Em sua defesa, a Telemar primeira-
mente afirmou que a instalação da torre 
tinha sido ocorrido 1979, pela empresa 
Telebahia, antes da criação do IBAMA e 
do CRA, motivo que justificaria a falta de 
uma licença por parte daqueles órgãos. 
Declarou ainda que, em consequência 
da retirada do equipamento, mais danos 
ambientais seriam causados, uma vez que 

seria necessário construir outras três tor-
res na região para que a população conti-
nuasse tendo acesso aos serviços de tele-
comunicação.

Diz o magistrado na sentença: “A inco-
lumidade do meio ambiente não pode ser 
comprometida por interesses empresariais 
nem ficar dependente de motivações de 
índole meramente econômica. Assim, não 
se pode manter uma condição irregular 
baseada no fato de que a empresa teria 
uma licença do Município de Palmeiras, 
ou que o seu funcionamento começou há 
muitos anos. A toda evidência, não vislum-
bro elementos que autorizam a continui-
dade da manutenção da estrutura física 
da torre telefonia. Devia a empresa ter se 
valido dos meios legais para obter a licen-

ça ambiental da administração 
pública ou, diante da negativa, 
buscar lugar adequado para a 
instalação da atividade, e não 
ter dado continuidade à opera-
ção da antena sem autorização 
para tanto.”

 Em seguida, complemen-
tou: “Assim, pode até ter maior 
custo econômico à instalação 
de outra ou de outras antenas 
de telefonia, mas deixar a ante-
na no local que está, por certo, 
continuará causando danos ao 
meio ambiente. Ademais, é pos-
sível e provável que, em razão 
do tempo percorrido entre a pro-
positura da ação até o seu julga-

mento, tenha existido evolução tecnológi-
ca suficiente para possibilitar, simplificar 
e baratear a alteração do local da antena 
repetidora”.

Além de ter que retirar a torre do lo-
cal, a Telemar ainda foi condenada a apre-
sentar um plano de recuperação da área 
degradada para que o local afetado fosse 
restaurado integralmente, inclusive com 
recomposição da vegetação local. A recu-
peração será supervisionada pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal, em razão do tombamento do local, e 
do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, já que a antena se encontra em 
área de preservação ambiental estadual.

Polêmica sobre criação de quatro 
novos TRFs completa dois anos

A Emenda Constitucional n. 73/2013 
completou dois anos de suspensão no úl-
timo dia 17/7, o que impediu a criação de 
quatro novos TRF, registrou em seu site a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil.

A suspensão foi decidida em medida 
liminar concedida em regime de plantão, 
pelo então presidente do Supremo, minis-
tro aposentado Joaquim Barbosa, em ação 
direta de inconstitucionalidade proposta 
pela Associação Nacional dos Procurado-
res Federais. 

Segundo a Ajufe, a decisão monocrática 
deveria ter sido submetida ao referendo do 
Plenário do STF após o fim daquele reces-
so. O relator da ADI é o ministro Luiz Fux.

Para a Ajufe, a liminar não apenas 
prejudicou a criação dos TRFs da 6ª, 7ª, 
8ª e 9ª região (com sedes em Curitiba, 
Belo Horizonte, Salvador e Manaus), mas 
também o andamento dos processos na 
Justiça Federal. “Apesar do esforço dos 
magistrados federais, a disparidade entre 
a quantidade de processos e o número 
reduzido de Desembargadores Federais 
cria um gargalo que impede o julgamento 
célere dos processos em segunda instân-
cia”, alega a entidade.

O STF informou que Fux levará a julga-
mento no segundo semestre a ação ajuiza-
da pela ANPAF. No pedido, a associação 
alega que houve “vício formal de iniciati-
va”. Afirma que emenda “tramitou de for-
ma sorrateira, sem a iniciativa e mesmo 
sem qualquer participação ou contribui-
ção do Supremo Tribunal Federal ou de 
outro Tribunal Superior”.

Em abril de 2013, na primeira audiên-
cia conjunta com dirigentes de associações 
da magistratura, em encontro realizado em 
clima tenso, Barbosa afirmou que as enti-

dades “participaram de maneira sorrateira 
da aprovação” da emenda”.

Ao suspender a iniciativa, Barbosa 
apontou o enfraquecimento da indepen-
dência do Judiciário e a fragmentação da 
Justiça Federal: “A fragmentação da Jus-
tiça Federal é deletéria para uma Justiça 
que se entende nacional. Por conjectura, 
a redução da competência territorial tende 
a tornar o órgão jurisdicional mais propen-
so às investidas de interesses paroquiais”, 
afirmou o ex-presidente do STF.

Em setembro do ano passado, questio-
nado pelo jornalista Frederico Vasconcelos, 
especialista nas coberturas do Judiciário, o 
presidente do STJ, ministro Francisco Fal-
cão, afirmou: “Quando eu era corregedor 
do CJF, elaborei um plano para aumento 
dos Tribunais Regionais Federais. Manti-
nha as cinco regiões como estão. Pessoal-
mente, sou contra a criação de tribunais. 
Isso já foi aprovado no CJF e vamos levar 
ao Plenário do STJ, para aprovar a amplia-
ção do número de desembargadores nos 
tribunais. Depois, encaminharei ao Con-
selho Nacional de Justiça, para o minis-
tro Ricardo Lewandowski, mostrando que 
é mais viável aumentar a composição do 
que criar novos tribunais”.


