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Aniversariantes
Hoje: Ailton Brandão Neves (Itabuna), 
Sueli Borges (NUBES), Gustavo Mame-
de Xará (Guanambi) e Karlson Santos 
Souza (Eunápolis). Amanhã: Alcione 
Oliveira (22ª Vara), Antônio Jorge Reis 
(Express Clean), Cristovão Pacheco (14ª 
Vara), Fernanda Almeida Couto Lopes (7ª 
Vara), Kecia Pamponet (13ª Vara), Laura 
Ondina Darze (22ª Vara). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal 
Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, 
redação, fotos, distribuição, diagramação e im-
pressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia 
Magalhães. Estagiária de Jornalismo: Isabel Por-
tela. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica en-
caminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Vara Federal de Eunápolis realiza 
audiência conjunta de conciliação 
em ações civis públicas relativas
a barracas de praia de Porto Seguro

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Eunápolis Alex Schramm de Rocha presi-
diu audiência conjunta de conciliação nas 
ações civis públicas relativas às barracas 
de praia da Orla Norte de Porto Seguro. A 
audiência ocorreu no dia 17 de novembro 
no auditório da Câmara de Vereadores de 
Eunápolis.

O juiz federal optou pela realização de 
audiência coletiva, por se tratarem de qua-
se 40 processos que versam sobre situa-
ções semelhantes. 

O MPF requereu a retirada das barracas 
que invadiram as praias, impedindo que as 
pessoas as utilizassem livremente, sendo 
que muitas barracas teriam transformado 
área pública em propriedade particular.

Participaram da audiência os proprie-
tários dos estabelecimentos, seus advoga-
dos, representantes do Ministério Público 
Federal, União, Iphan, Ibama e Município 
de Porto Seguro, além de técnicos das par-
tes. Na audiência, ficou ajustado que:

1. Os responsáveis pelos empreendi-
mentos deverão apresentar projeto de re-
qualificação das barracas com adequação 
que atenda critérios ambientais, admi-
nistrativos e de patrimônio histórico, com 
base nos critérios postos pelo Iphan na In-
formação Técnica 33/16 ETPS PS/BA, no 
Projeto Orla do Município de Porto Seguro 
e na Nota Técnica a ser apresentada pela 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU) 
até 23/2/2017;

2. O município de Porto Seguro se com-
promete a emitir parecer conclusivo sobre 
o projeto até o dia 18/05/2017;

3. Em seguida, o Iphan, com o parecer 
do Município, deverá emitir parecer técnico 
conclusivo até o dia 20/06/2017;

4. O requerido que desrespeitar o pra-
zo definido para apresentação do projeto 
arcará com multa de R$ 5 mil e, nesse 
caso, o processo retornará à regular tra-
mitação, importando em recusa da regu-
larização.

O título acima é o tema da próxima 
reunião dos diretores de todas as Varas 
da Seção e das Subseções Judiciárias a 
ser realizada amanhã, dia 29/11, às 13h, 
no Auditório Ministro Dias Trindade com 
transmissão por videoconferência às Sub-
seccionais. 

A reunião é fundamental para o debate 
dos três temas: 

1. Discussão sobre as Metas do CNJ e 
CJF (metas 1 a 8); 

2. A Portaria PRESI 348/2016, que 
agraciará unidades, já em fevereiro de 
2017, e instituiu a premiação do Selo Es-
tratégia em Ação para as seções judiciárias, 
varas e turmas recursais de melhor desem-
penho no cumprimento das metas e os cri-
térios de premiação;  

O cumprimento das Metas do Judiciário: 
em busca do Selo Estratégia em Ação 
e as vantagens oferecidas pelo e-Siest

3. Consulta e monitoramento das metas 
através do e-Siest.

Nessa linha, garantir-se-á a compro-
vada efetividade ao que dispõe o art. 4º 
do novo CPC, o qual positiva que “as par-
tes têm direito de obter em prazo razoá-
vel a solução integral da lide, incluída a 
atividade satisfativa”, além de, é claro, 
qualificar a imagem do Judiciário ante os 
jurisdicionados e diversos Órgãos Supe-
riores.

A Administração destaca que, confor-
me se extrai do e-Siest, unidades que têm 
em torno de apenas 50% de algumas me-
tas cumpridas, podem reverter essa situa-
ção com o uso das informações disponibi-
lizadas no sistema e-Siest. 

Anistia a Caixa 2 prejudicaria "Lava Jato" 
e credibilidade do Brasil, diz Sérgio Moro

Sentindo-se “obrigado” a manifestar-se 
sobre a proposta de tipificar o Caixa 2 e, 
consequentemente, afastar a punição da-
queles que praticaram anteriormente essa 
conduta, o juiz federal da 13ª Vara de 
Curitiba Sergio Moro emitiu nota pública 
afirmando que essa medida prejudicaria as 
investigações e os processos da operação 
“lava jato”.

 A polêmica sugestão, que faz parte do 
Projeto de Lei n. 4.850/2016, conhecido 
como as 10 medidas contra a corrupção do 
Ministério Público Federal, seria analisada 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados 
nesta quinta, mas a votação foi adiada.

De acordo com Moro, “toda anistia é 
questionável, pois estimula o desprezo à lei 
e gera desconfiança. É preocupante a possi-
bilidade de que, a pretexto de anistiar doa-
ções eleitorais não registradas, sejam igual-
mente beneficiadas condutas de corrupção 
e lavagem de dinheiro praticadas na forma 
de doações eleitorais, registradas ou não”.

 A seu ver, isso “impactaria não só as 
investigações e os processos já julgados no 
âmbito da operação ‘lava jato’, mas a inte-
gridade e credibilidade, interna e externa, 
do Estado de Direito e da democracia bra-
sileira, com consequências imprevisíveis 
para o futuro do país”.

 Dessa forma, Sergio Moro disse ter 
esperança “de que nossos representantes 
eleitos, zelosos de suas elevadas respon-
sabilidades, não aprovarão medida dessa 
natureza”.

 Sempre ao lado de Moro, a Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil também 
criticou a proposta de livrar aqueles que 
praticaram Caixa 2. Para o presidente da 

entidade, Roberto Veloso, a Constituição 
não dá margem para esse tipo de anistia.

“A Constituição diz que não há crime 
sem lei anterior que o defina, ou seja, a lei 
não pode retroagir para punir um ato que 
não era considerado crime antes. O caixa 
dois é uma contribuição ilegal nas campa-
nhas eleitorais. Pode ser fruto de corrupção, 
recursos públicos desviados, propina ou so-
negação de impostos”, afirmou.

 Na análise de Veloso, “quem pratica 
Caixa 2 hoje já está criminalizado”, e o PL 
4.850/2016 apenas “amplia as condutas 
e especifica quais seriam os seus agentes”, 
mas sem descriminalizar esse ato.

 Diversas associações de juízes, advo-
gados e integrantes do MP também de-
claram que a anistia seria um desprezo à 
população brasileira. “Se o legislador optar 
por melhor redação da figura penal, tal não 
consiste em apagar o fato delituoso reali-
zado no passado e adequado ao descrito 
no Código Eleitoral. Muito menos significa 
qualquer perdão ou apagamento de corrup-
ção ou lavagem de dinheiro travestida em 
contribuição eleitoral, por ser depositada 
na conta de partido político”, afirmam as 
entidades em manifesto.

Fonte: CONJUR


