
Aniversariantes
Hoje: Altenir da Silva Carvalho (22ª 
Vara), Daniela Rocha (Turma Recursal), 
Gabriel Pires (20ª Vara), Luciene Trinda-
de (10ª Vara), Simone Schitini Góes (5ª 
Vara), Renata Rolemberg Ribeiro (13ª 
Vara) e Eugênia dos Santos (Delta). Ama-
nhã: Heber Santos (Ilhéus),Túlio Dorinho 
(Eunápolis), Zilmácia Mendes (Guanam-
bi), Marcia Machado de Almeida (Feira 
de Santana), Alberto Coelho e Luiz Gu-
temberg Lopes (ambos do NUCJU). 
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A 7ª Vara Federal desta Seccional realizou o seu primeiro 
mutirão de audiências de conciliação em ações monitórias da 
Caixa Econômica Federal de 2 a 6 de setembro.

O esforço concentrado foi liderado pelo diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes. As 75 audiências designadas foram con-
duzidas pela juíza federal substituta Olívia Merlin da Silva. A 
diretora de Secretaria, Marlene Pinho de Oliveira atuou, duran-
te todo o período, com a sua diligência habitual.

Foram selecionados contratos de FIES, Construcard, Crédito 
Rotativo e Crédito Consignado, merecendo destaque os acordos 
de FIES, cujas audiências foram concentradas nos dias 2 e 6, 
obtendo-se 100% de acordos no 1º dia e 72,7% no 2º dia.

Pela Caixa, participaram a equipe de recuperação de crédi-
to, coordenada por Eliana Cezimbra de Assis e os advogados, 
coordenados por Danielle da Silva Henrique. Em uma semana 
de mutirão, num total de 25 acordos realizados, foi recuperado 
o montante de R$ 573.593,98.

7ª Vara realiza mutirão de audiências 
em ações monitórias da Caixa Econômica

TRF1 mantém sentença da 17ª Vara 
que condenou réu por demolir 
imóvel tombado em Cachoeira

A 3ª Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região manteve, por unanimi-
dade, a condenação de um réu à pena de 
um ano de reclusão e de 10 dias-multa, 
substituída por uma restritiva de direitos, 
em razão da alteração do aspecto e da es-
trutura de um bem tombado. A decisão foi 
tomada após a análise de recurso apre-
sentado contra sentença da 17ª Vara da 
Seção Judiciária da Bahia.

O apelante relata que foi denunciado 
após técnicos do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – Iphan cons-
tatarem a existência de obra de demolição 
irregular supostamente promovida por ele 
em imóvel de sua propriedade, integrante 
do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 
cidade de Cachoeira.

Em sua defesa, o recorrente aduz erro 
de proibição, pois, embora desde a aqui-
sição do bem soubesse que o imóvel inte-
grava o Conjunto Arquitetônico e Paisagís-
tico do município, imaginava que apenas 
a área externa dos imóveis ali incluídos 
não poderia ser modificada sem prévia au-
torização do Iphan.

Argumenta que firmou e cumpriu Ter-
mo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
com o Iphan, no qual se comprometeu 
a reparar o dano causado, reconstruindo 
o imóvel demolido de acordo com a sua 
arquitetura original. “O próprio Iphan, em 
atendimento à solicitação da Procurado-
ria Federal do Estado da Bahia, constatou 
a recomposição volumétrica do imóvel, 
os serviços de fechamento dos vãos de 
portas e janelas, de instalação da cober-
tura, vidros, esquadrias, execução das 
pavimentações, bem como da pintura do 
prédio”, frisou o apelante.

Alega, ainda, que não haveria razão ou 
necessidade para uma condenação penal 
“em respeito aos princípios da interven-
ção mínima, decorrente da legalidade, e 
da insignificância”. Com tais argumentos, 
requereu sua absolvição, tendo em vista 

a ausência de dolo ou de culpabilidade 
bem como o total cumprimento do Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado com 
o Iphan.

Todos os argumentos apresentados pelo 
recorrente foram afastados pelo relator, juiz 
federal convocado Alexandre Buck. Segun-
do o magistrado, para que ocorra o erro 
de proibição invencível é necessário que o 
acusado tenha agido sem consciência da 
ilicitude do fato ou de condições de conhe-
cer o caráter ilícito da conduta, o que não 
ocorreu na hipótese. Isso porque não obs-
tante a arquiteta do Iphan ter constatado 
que o réu iniciara as obras de demolição 
sem autorização do órgão, e determinado 
sua imediata paralisação, a degradação do 
imóvel prosseguiu.

Sobre a aplicação do princípio da in-
significância, conforme requereu o ape-
lante, o relator destacou que o tipo penal 
previsto pelo art. 63 da Lei n. 9.605/98 
tutela o ordenamento urbano e o patri-
mônio cultural, os quais possuem natu-
reza difusa e, portanto, “sem condições 
de serem mensurados, de forma que não 
incidem, na hipótese, os pretendidos 
princípios da insignificância e da inter-
venção penal mínima”.

Com relação ao cumprimento integral 
do TAC, o juiz Alexandre Buck esclareceu 
que a assinatura do Termo, pelo réu, “não 
configura causa extintiva da punibilidade, e 
o seu eventual cumprimento deve ser con-
siderado, quando muito, para fins de redu-
ção da pena”.

O relator finalizou seu voto salientando 
que para a configuração do crime, previsto 
no art. 63 da Lei n. 9.608/1998, “o agente 
não precisa ter a vontade livre e conscien-
te de destruir o ordenamento público ou o 
patrimônio cultural, mas, basta alterar o 
aspecto ou estrutura de imóvel especial-
mente protegido por lei, ato administrati-
vo ou decisão judicial, sem autorização ou 
em desacordo com ela”.

Censo do Judiciário 
tem 6 mil questionários 

respondidos por dia
Seis mil questionários respondidos por 

dia é a média de preenchimento do Censo 
Nacional do Judiciário, elaborado pelo CNJ. 
Responderam até agora ao Censo mais de 
90 mil dos 320 mil servidores da Justiça. 

Marcado para terminar em 9/10, o 
censo pretende conhecer o perfil dos ser-
vidores do Judiciário e sua opinião sobre 
questões relevantes do trabalho. O resul-
tado deve nortear os tribunais e o CNJ 
na elaboração de políticas públicas que 
melhorem a prestação dos serviços. 

Este é o primeiro censo focado no Po-
der Judiciário. O questionário está sendo 
aplicado por meio eletrônico e em caráter 
sigiloso. As conclusões serão divulgadas 
apenas em estatísticas.

Inaugurado em 28 de setembro, o Gra-
din Grill tem recebido elogios pela qualida-
de da sua refeição. O restaurante atende a 
servidores e magistrados da Justiça Federal 
e ao público externo, com um cardápio que 
não deixa a desejar. 

Além do sabor e da variedade, o restau-
rante se preocupa com o cuidado na hora 
de preparar os pratos. À frente da seguran-
ça alimentar do Grandin Grill está Maria das 
Graças Oliveira, nutricionista há nove anos 
com experiência em restaurantes e even-
tos, com destaque para o acompanhamen-
to alimentar da presidente Dilma Rousseff 
em uma das suas viagens a Salvador. 

Maria das Graças explica que a ali-
mentação saudável é uma das maiores 
preocupações do restaurante, que oferece 
produtos selecionados. “Você tem que sa-
ber a origem do que você está ingerindo, 
de onde vem sua carne, de onde vem sua 
folhagem, para não ser regada com água 
contaminada, o que é muito comum”, 
diz. Ela guarda as notas fiscais de todas 
as compras para comprovar a procedência 
dos alimentos, exigência dos órgãos de fis-
calização sanitária.

As saladas merecem um cuidado espe-
cial. Quando não manipuladas corretamen-
te, podem causar problemas à saúde. Para 
evitar que as folhagens se transformem em 
vilãs da alimentação, o Gradin Grill reali-
za lavagem cuidadosa nos vegetais que 
são deixados de molho em solução sani-

tizante. “O sanitizante é mais caro, o que 
leva muita gente a usar água sanitária ou 
cloro”, conta a profissional. Ela acrescenta 
que os cuidados com o asseio se estendem 
a balcões, mesas, talheres e todo o mate-
rial usado. Tudo é higienizado com álcool.

Juntamente com a nutricionista, no 
restaurante trabalha uma equipe de 16 
pessoas entre elas duas quituteiras, duas 
saladeiras, uma balconista, duas caixas, 
quatro auxiliares de limpeza, três cozinhei-
ros e uma estagiária de nutrição.

Para Maria das Graças Oliveira o preço 
cobrado pelo quilo da refeição, R$ 29,90, 
não é alto para os padrões da Justiça Fe-
deral. “Nos shoppings da cidade o valor é 
superior a este. Está accessível e equivale 
aos preços de restaurantes do centro da 
cidade”, afirma a nutricionista.

Restaurante da Justiça Federal: 
sabor e higiene em primeiro lugar


