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Aniversariantes
Hoje: Cléa Albuquerque (NUCJU), Tar-
cilly Santana (Itabuna) e Juliana Ma-
chado (9ª Vara). Amanhã: Rodrigo Brit-
to Pereira Lima, juiz federal substituto 
da 11ª Vara, César Vieira Souto (Euná-
polis), Lívia Santos (1ª Vara) e Selma 
da Conceição Silva (NUCAF). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal Cláu-
dia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, 
distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart 
- SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária de 
Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edi-
ção eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. 
Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

13/11/2006 - Prodentinho Comu-
nidade - A iniciativa pioneira da Seção 
Judiciária da Bahia em estender, para 
crianças carentes, o tradicional progra-
ma de prevenção e saúde bucal “Pro-
dentinho”, promovido anualmente para 
os filhos de magistrados, servidores e 
terceirizados, foi um completo sucesso! 
165 crianças foram inscritas pela comu-
nidade carente do bairro de Sussuarana.

O resultado foi muito maior que o 
esperado. Sorrisos de alegria enfeita-
ram as dependências do Fórum Teixeira 
de Freitas. Sorrisos das crianças, mães, 
avós e familiares.

As 165 crianças certamente dormi-
ram mais felizes na noite da última sex-
ta-feira, pois tiveram um dia recheado 
de carinho e atenção. Assistiram a fil-
mes educativos e tiveram acesso a uma 
tarde de atividades lúdicas das quais a 
maioria nunca teve a oportunidade de 
participar.

A DIREF agradece a grande adesão 
de todos os voluntários, não só na doa-
ção de material e encenação da peça te-
atral como também na entrega dos kits 
de higiene e de lanchinhos e no mutirão 
de carros para buscar as crianças.

O evento contou, ainda, com a ajuda 
do SESC, UNIME, da Vitral Transportes 
Urbanos, e da Associação Baiana de 
Odontologia, que mobilizou profissionais 
e estudantes da área, que promoveram 
a escovação e aplicação de flúor nas 
crianças da comunidade, bem como a 
realização de pequenas palestras que 
ensinaram como prevenir as cáries.

JFHHÁ DEZ ANOS

Seccional do Piauí discute consumo 
consciente de copos descartáveis

A Seção Judiciária do Piauí realizou 
reunião para discutir a racionalização e 
o consumo consciente de copos plásticos 
descartáveis sendo deliberado que a sec-
cional vai passar a utilizar copos reutilizáveis 
em substituição aos descartáveis. A medida 
faz parte do Plano de Logística Sustentável e 
visa à redução de danos ao meio ambiente.

O PLS está previsto na Resolução 
201/2015 do CNJ, que dispõe sobre as 
competências de unidades do Poder Judi-
ciário em implantar o respectivo PLS. 

O objetivo é criar uma consciência am-
biental com práticas consistentes por parte 
de todo corpo funcional, permitindo tornar 
a 1ª Região cada vez mais sustentável.

Justiça Federal em Eunápolis determina 
demolição de famoso empreendimento 

turístico da orla de Porto Seguro

O juiz federal da Subseção de Euná-
polis Alex Schramm de Rocha, em ação 
civil pública por ato lesivo ao patrimônio 
artístico movida pelo MPF, condenou a 
“Cabana Tôa-Tôa”, seus proprietários, o 
Município de Porto Seguro e a União a 
demolirem o estabelecimento, remove-
rem seus entulhos e recuperarem toda a 
área na forma de Plano de Recuperação 
de Área Degradada (PRAD) a ser aprovado 
pelo IPHAN e órgão ambiental.

A sentença fixou prazo de 30 dias para 
a demolição, limpeza e apresentação de 
PRAD, sob pena de multa diária de R$ 
10 mil. Também determinou a paralisação 
imediata da atividade do estabelecimento 
sob pena de multa diária de R$100 mil, 
autorizando oficiais de justiça a contar 
com auxílio de força policial para cumprir 
a ordem. Os réus também deverão pagar 
indenização de R$100 mil reais por danos 
morais coletivos. 

O magistrado considerou incontroverso  
que os réus construíram e fizeram funcio-
nar estabelecimento empresarial em área 
tombada pela União e patrimônio cultural 
(conjuntos urbanos e sítios de valor histó-
rico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico).

A barraca de Praia “Cabana Tôa-Tôa” 
ocupa mais de 6 mil m², quase toda cons-
truída sem aprovação do IPHAN, em área 

erigida à categoria de 
Monumento Nacional.

O magistrado refuta 
os argumentos de que 
tais empreendimentos 
são de grande impor-
tância para a economia 
local e imprescindíveis 
para o desenvolvimen-
to turístico da região. 
“Cuida-se de argumen-
to falacioso, pois sub-

verte a ordem real dos fatores. O grande 
apelo turístico da região são justamente 
os valores culturais e históricos que seus 
empreendimentos acabam por prejudicar. 
O maior fator distintivo do Município de 
Porto Seguro é o de se tratar do berço de 
nosso País, o local do descobrimento. Esse 
sim é o verdadeiro elemento que atrai tu-
ristas dos mais distintos pontos do Brasil e 
do mundo”. ressalta.

Para o julgador são os empresários que 
se beneficiam dos valores culturais da re-
gião, e não o contrário. “Não devem ser 
esquecidos os esforços governamentais no 
sentido de enaltecer os valores históricos 
do nosso povo, com investimentos vulto-
sos, a exemplo da comemoração dos 500 
anos do Brasil, no ano de 2000.”

E continua: “Cultivar o patrimônio 
histórico é um dos meios de reverenciar 
nossos antepassados, suas lutas, suas 
conquistas e sofrimentos. A preservação 
de ambientes naturais segundo as condi-
ções que nossos ancestrais viveram ajuda 

a compreender a história, as reais dificul-
dades que enfrentaram.”

“O conhecimento da história de um 
povo constitui elemento indispensável 
para a formação de sua identidade, com 
reflexos em cada indivíduo, contribuindo 
para o fortalecimento de sua autoestima. 
Essa é a grande importância da preserva-
ção do Município de Porto Seguro, como 
patrimônio histórico. Ao contrário de tan-
tos outros municípios desse país, não pode 
ficar a mercê de interesses econômicos in-
compatíveis com sua natureza”

A sentença aponta ser possível conciliar 
a preservação do meio ambiente natural e 
histórico-cultural com a geração de rique-
zas mas para isso é preciso criatividade e 
opção por alternativas sustentáveis, que 
explorem esses valores culturais sem des-
truir seus monumentos, naturais ou cons-
truídos pelo homem.

O magistrado ressalta que a senten-
ça estava sendo proferida no primeiro dia 
do mês de setembro, na baixa temporada 
turística, o que representa o momento de 
menor movimento econômico e ideal para 
reformas e adaptações de estruturas.

“Havendo interesse dos requeridos 
para regularizarem sua atividade econô-
mica na região, esta é a melhor hora para 
isso. Cabendo-lhe buscar perante os ór-
gãos competentes a aprovação de projetos 
compatíveis com a preservação do patri-
mônio histórico e o ambiente natural.” 
concluiu o juiz federal Alex Schramm.

Portaria estabelece funcionamento 
dos serviços essenciais da área
administrativa durante o recesso 

A Direção do Foro expediu a Portaria 
263, alterando a Portaria 227, em relação 
ao exercício de atividades desempenhadas 
pelos servidores durante o Recesso Forense.

Na Portaria, a DIREF determinou que, 
na Área Administrativa, os servidores que 
forem convocados para trabalhar no Reces-
so Forense 2016/2017, somente poderão 
optar por conversão em pecúnia de 50% 
do total aferido, respeitando o limite de 
134 horas anuais e/ou 44  horas mensais, 
conforme estabelece a Resolução 4/2009 
do CJF, devendo o restante ocasionar com-
pensação por folga.

Na Área Judiciária será permitido que 
sete servidores, lotados nas respectivas Va-
ras Plantonistas, recebam em pecúnia, os 
demais compensarão somente por folgas.

Os dirigentes das unidades deverão de-
signar o número estritamente necessário de 
servidores para trabalharem no recesso.  

A edição da Portaria leva em conta o 
funcionamento da Área Administrativa e 
das Varas Plantonistas no recesso; a escas-
sez orçamentária atual; e a necessidade de 
priorizar as atividades no mês de dezembro, 
ante ao fechamento do exercício.

Missa de 30º dia
A Missa de 30º dia do falecimento 

da Dra. Maria José de Oliveira será re-
alizada no dia 1º de dezembro, às 18 
horas, na Igreja do Senhor do Bomfim.


