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Aniversariantes
Hoje: Kleber Correia Portela (NUCOD), Tatiana da Cunha Almeida (17ª Vara), 

Carlos Albeto Santos Carvalho Filho (Vitoria da Conquista), Obeed Barbosa Grigório 
(Barreiras) e Salomão de Jesus Brito (COJUES). 

Amanhã: Fernanda Maisa Costa França (18ª Vara), Linaldo Menezes de Castro 
(NUASG), Marlene Anjos Oliveira (Turma Recursal), Neyva Andréa Santos Araújo (1ª 
Vara), Seleno Sá Barreto Bouzas (12ª Vara), Daniel Aragão (ASSERJUF) e Valdemir 
Conceição de Jesus (VIPAC).

Parabéns

Saudades, Sebastião
Sebastião Gomes (foto ao lado) era servidor da Justiça 

Federal desde 1985. Lotado na Seção Judiciária de Alagoas 
foi removido para a Bahia e permaneceu lotado na 13ª Vara 
por mais de quatro anos, angariando a simpatia de todos. 
Retornou a Alagoas por remoção, deixando saudades que se 
tornaram infinitamente maiores com seu falecimento, vítima 
de um acidente de automóvel no dia 4 de julho. Leia abaixo a 
homenagem feita pela 13ª Vara.

“Uma figura ímpar.

Não há expressão melhor para descrever SEBASTIÃO.

Atencioso. Prestativo. Leal. Naturalmente divertido e 
alegre. Sempre disposto a ajudar.

Preservava uma pureza que é difícil encontrar, do tipo 
desconcertante.

E tinha um desprendimento material para nós inacreditável.

Parte deixando saudades.

E lembranças pitorescas que sempre irão nos fazer  sorrir largamente.

Hoje, nos sentimos verdadeiramente privilegiados por tê-lo conhecido.

A perda definitiva do convívio aumenta a dimensão desse sentimento...

Adeus, Dom Sebastian!

Que Deus acolha sua boa alma de braços abertos!

E console os que jamais irão te esquecer!

Uma homenagem singela de seu "Comandante" e dos amigos da Justiça Federal da Bahia

Cápsulas de café 
representam risco 

ambiental e à saúde

A evolução do café em cápsula, prin-
cipalmente de embalagem de plástico, 
causa preocupação a cientistas. Pelo mé-
todo basta colocar uma pequena cápsu-
la de plástico, cheia de café e com uma 
tampa de alumínio no interior de uma 
máquina. Esse mecanismo retira a tam-
pa e esguicha a quantidade necessária de 
água quente no café. Em poucos instan-
tes, você pode saborear sua bebida.

O jornalista Murray Carpenter esbo-
çou em seu livro Caffeinated, que o total 
de embalagens desse tipo  produzidos 
em 2011 daria para dar a volta ao mun-
do mais de seis vezes e que a crescen-
te demanda pelo novo método levantou 
preocupações sobre a composição do 
material usado pela na fabricação das 
cápsula, pois poderiam ser prejudiciais 
à saúde e ao meio ambiente. 

O Conselho de Defesa de Recursos 
Naturais dos EUA afirmou que a maior 
parte das cápsulas não é reciclada. Al-
gumas marcas têm versões recicláveis 
ou biodegradáveis dos copinhos, inclu-
sive com a totalidade das cápsulas feitas 
de alumínio, o que reduz danos.

Mas algumas embalagens de plásti-
co podem usar o poliestireno, composto 
que é altamente prejudicial à saúde já 
que é um possível carcinogênico.

Não é necessário apenas investir na 
praticidade, mas o conjunto de fatores 
precisa ser analisado para saber se o 
material agrega ou não em nosso dia a 
dia e ao meio ambiente.

Se você utiliza as cápsulas de café, 
preocupe-se com a composição delas e 
sua destinação. Antes de comprar, veja 
se elas são recicláveis de alumínio e to-
talmente recicláveis ou biodegradáveis. 

Outra possibilidade é usar o bom e 
velho coador de café. Que tal? 

VERDE
ÁREAAdministração orienta sobre priorização 

de cumprimento de ordens judiciais 
através de cartas precatórias

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, tendo em vista oficio da Presi-
dência do TRF1, alerta sobre a autorização 
de viagens a serviço de oficiais de justiça 
no cumprimento de mandados fora da sede 
do Juízo registrando que tais deslocamen-
tos têm gerado execução orçamentária ele-
vada, principalmente em um período em 
que a Justiça Federal está passamdo por 
grande contingência orçamentária.

A Presidência do Tribunal frisa que as 
viagens de oficiais de justiça para a execu-
ção de mandados são medidas excepcio-
nais e que, por isso, somente podem ocor-
rer nos estritos casos em que as diligências 
não possam ser realizadas por outro meio, 
como cartas precatórias e através dos Cor-
reios,  por exemplo.

A Orientação Normativa Coger n. 23, de 
04/09/2006, ainda em pleno vigor, deve 
ser estritamente observada, notadamente 
para que se expeçam cartas precatórias aos 
juízos estaduais na localidades onde haja 
juízo de Direito, em detrimento da autori-
zação de viagem. 

Não havendo juízo de Direito na cida-
de do cumprimento do mandado, as dili-
gências somente deverão ser determinadas 
após prévio acordo com a Direção do Foro, 
em face de questões orçamentárias e fi-
nanceiras que tais ordens acarretam para 
a Administração Pública e somente devem 
ser realizadas após a solicitação da descen-
tralização orçamentária à área de orçamen-
to do TRF1, conforme também orienta a 
Corregedoria Regional por meio da Circular/
Coger/36, de 08/05/2007.

Nestas hipóteses, é necessário que a 
Central de Mandados busque meios para 
otimizar a viagem, com a aglutinação das 
ações numa mesma região para o mesmo 
oficial de justiça, a fim de evitar desloca-
mentos sobrepostos ou datas próximas.

A Presidência informa que a fim de me-
lhor padronizar a execução dos recursos 
destinados a essa tarefa, de equilibrar as 
ações em toda a Região e de buscar solu-
ções que melhores atendam à correta apli-
cação do orçamento público, a Secretaria 
de Controle Interno dará especial atenção 

à análise dos processos de concessão de 
diárias para oficiais de justiça. 

Tal direcionamento corrobora o quanto 
balizado pelo parágrafo único do  art. 237 
do CPC em vigor, por meio do qual o le-
gislador disciplina que “Se o ato relativo a 
processo em curso na Justiça Federal ou 
em Tribunal Superior houver de ser prati-
cado em local onde não haja vara federal, 
a carta poderá ser dirigida ao juízo estadu-
al da respectiva comarca.” 

Nesse sentido, o STJ fixou que “não pode 
o juiz estadual negar cumprimento à carta 
precatória, sob o argumento de que sua co-
marca insere-se no âmbito de competência 
do juízo federal deprecante, a não ser que 
a comarca também seja sede de vara da 
Justiça Federal” (1ª Seção, CC 40.405,rel. 
Min. Peçanha Martins, j. 13/12/2004, v.u., 
DJU 7/3/2005, p. 133).

Alterado Regimento 
Interno do TRF1

Visando a adequar-se ao novo CPC, o 
TRF1 alterou, durante sessão extraordiná-
ria do Plenário realizada no dia 23 de ju-
nho, os artigos 62, 67, 301, 302, 303 e 
304 do seu Regimento Interno.

Dentre as diversas alterações regimen-
tais, a sessão, que foi conduzida pelo presi-
dente do TRF1, decidiu criar no Capítulo VI 
a nova Seção VI e nesta acrescentar o art. 
67-A, que terá a seguinte redação:

“SEÇÃO VI – Dos julgamentos não unâ-
nimes 

Art. 67-A. Havendo divergência em 
julgamento nos casos previstos no art. 
942 do Código de Processo Civil, deverão 
ser convocados tantos julgadores quan-
tos forem suficientes para alteração do 
resultado da decisão, obedecendo-se às 
seguintes regras:

§ 1º. Quando a divergência se der na 
Turma – em sede de apelação ou agravo 
de instrumento em que houve reforma de 
decisão que julgou total ou parcialmente 
o mérito.

Confira a íntegra desta matéria no por-
tal do tribunal em “Notícias”.


