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Aniversariantes
Hoje: Scheyla Vilar Batista Soares 
(21ª Vara), Helio Cavalcante Reis Fi-
lho (13ª Vara), Márcia Ferreira Neves 
(Paulo Afonso), Ana Claudia Tosta 
Alves (2ª Vara), Fabiana Alves Lopes 
(Guanambi) e Adrielle Santos Almei-
da (16ª Vara). 
Amanhã: Firmicio Ferreira de Souza 
Filho (Barreiras), José Augusto Alves 
de Castro (Campo Formoso) e Taís Ri-
beiro Silva (NUCOI).
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TRF1 concede HC preventivo a cacique de 
tribo Tupinambá contra ato da Subseção de 
Ilhéus em ação de reintegração de posse

A 4ª Turma do TRF da 1ª Região, por 
unanimidade, concedeu habeas corpus 
preventivo a um cacique da Tribo Indí-
gena Tupinambá de Olivença a fim de 
impedir que o índio seja preso caso não 
desocupe propriedade particular indevi-
damente ocupada. O pedido foi feito pelo 
Ministério Público Federal contra ato do 
Juízo Federal da Subseção Judiciária de 
Ilhéus.

O proprietário do Conjunto Agrícola 
São Marcos, área ocupada por aproxima-
damente 80 indígenas, em 11/08/2013 
entrou com ação de reintegração de pos-
se na Justiça Federal. Cerca de um ano 
depois, em audiência, o Juízo decidiu 
que os indígenas teriam 20 dias para de-

socupar a propriedade, sob pena de pri-
são preventiva do cacique.

Para impedir a prisão, o MPF re-
correu ao TRF1, ao argumento de que 
“a autoridade impetrante, ao ameaçar 
de prisão o paciente, está desvirtuan-
do medida penal para utilizá-la como 
ameaça para cumprimento de decisões 
cíveis de reintegração de posse”. O ór-
gão ministerial ainda sustentou que “as 
medidas cautelares devem ser aplica-
das para servir ao processo em que são 
adotadas, não como forma de ameaça 
permanente contra determinada pes-
soa, para casos futuros desvinculados 
daquela ação, como a autoridade im-
petrada faz”.

Para o relator, juiz federal convocado 
Pablo Zuniga Dourado, o MPF tem razão 
em suas alegações. “A ameaça de prisão 
do paciente caracteriza desvirtuamento 
de medida cautelar penal para ação di-
versa, com o fim de coagir o paciente 
ao cumprimento de decisões cíveis, exa-
radas em outro processo, que trata de 
reintegração de posse”, fundamentou.

Ainda de acordo com o magistrado, a 
hipótese em questão configura violação 
do inciso LXVII do art. 5º da Constituição 
Federal, bem como da Convenção Ameri-
cana de Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica).

Fonte: TRF1

Em fevereiro de 2005, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.

03/02/2005 – Dra. Carmem Do-
lores é empossada no TRF1 - A servi-
dora Carmen Dolores Freire Ramos de 
Castro foi empossada na última terça-
-feira, dia 1º, no cargo de chefe de 
Gabinete da desembargadora federal 
Neuza Maria Alves da Silva. 

Na ocasião, o presidente Aloísio 
Palmeira destacou a importância des-
ta experiência para o enriquecimento 
do currículo da empossada e desejou 
que o novo desafio seja coroado com 
pleno êxito. 

A desembargadora federal Neuza 
Alves ressaltou o grande serviço presta-
do pela servidora nas Justiças Estadual 
e Federal da Bahia. Também estiveram 
presentes ao evento o juiz federal Mar-
cos Augusto de Sousa, dirigentes, fami-
liares e amigos da servidora.

18/2- Juízes comemoram vitalicie-
dade - Os juizes federais substitutos 
que tomaram posse no dia 17 de fe-
vereiro de 2003 comemoraram a vi-
taliciedade adquirida ontem, durante 
a reunião de magistrados que ocorre 
todas as quintas-feiras. 

Na foto, o juiz federal da 2ª Vara, 
Dr. Guaracy Rebelo, é ladeado por al-
guns dos novos juízes vitalícios: Drs. 
Cristiano Santana, Fábio Rogério, Ré-
gis Araújo, Regivano Fiorindo, José 
Baptista e Renato Grizotti Jr.
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16ª Vara tem nova diretora de Secretaria

A servidora Leila Macedo Lessa foi 
empossada no cargo de diretora de Se-
cretaria da 16ª Vara pelo diretor do Foro 
desta Seccional e titular daquela Unida-
de, juiz federal Iran Esmeraldo Leite, na 
última quarta-feira, 11/2. 

Prestigiaram a posse da nova direto-
ra de Secretaria a juíza federal substitu-
ta em auxílio à 16ª Vara, Luisa Ferreira 
Lima Almeida, os diretores da Secretaria 
Administrativa e do NUCRE, respectiva-
mente Diego Almeida Nascimento e Luiz 
Quaresma de Mello Neto, além de diver-
sos servidores. 

O juiz federal di-
retor do Foro afirmou 
que a chegada de Leila 
Lessa enriquece a 16ª 
Vara por ser uma servi-
dora muito capacitada 
e que traz a experiên-
cia de ter trabalhado 
muito tempo em uma 
vara de execução fiscal 
e também no gabinete 
de um desembargador, 
o que certamente dará 
uma nova visão de tra-
balho, aglutinando ou-
tras vivências, o que já 
se tornou uma marca 

daquela Unidade.

A juíza federal substituta Luisa Almei-
da fez questão de dar as boas vindas à 
nova diretora e ainda pediu que os servi-
dores da 16ª Vara estivessem presentes 
à posse para que Leila se sentisse aco-
lhida na sua chegada. Disse que já tinha 
ouvido boas informações a respeito do 
seu trabalho e que tem certeza de que 
ela terá um excelente desempenho.

Leila agradeceu pela presença dos 
colegas e especialmente ao juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite pela confiança de-
positada. “Eu sei o quanto é importante 
para um juiz ver a 
sua estrutura sen-
do bem conduzida, 
bem cuidada. Esse 
trabalho é muito 
importante para um 
diretor de Secreta-
ria”, declarou.

A servidora re-
torna à Bahia após 
dois anos no Tri-
bunal, onde teve a 
experiência de aliar 
as demandas tanto 

da parte jurídica quanto da administra-
ção, já que era encarregada de admi-
nistrar um acervo de 40 mil processos 
com 12 assessores. 

Leila declarou ainda: “Sempre gostei 
muito do trabalho de direção de pessoas 
e antes desse tempo no TRF1 eu nunca 
tinha tido a oportunidade de realizar um 
trabalho assim. Fico feliz de dar conti-
nuidade a essa atividade. No TRF1 tive 
a sorte de fazer o que eu sempre gostei e 
quero fazer a mesma coisa aqui, mesmo 
que seja por um ano e meio enquanto 
o diretor da SECAD, Diego Nascimento, 
estiver afastado da sua função para gerir 
a Secretaria Administrativa”.

Leila Lessa é servidora da Justiça Fe-
deral desde 1998, já tendo sido super-
visora na Secretaria da 20ª Vara, onde 
também ocupou a função de Oficial de 
Gabinete, além de ter sido substituta na 
Direção da Secretaria. 

Também ocupou durante dois anos 
(2007 e 2008) a Direção do NUASG e 
deste 2013, até recentemente, ela esta-
va na Chefia da Assessoria do desembar-
gador federal Cândido Moraes no TRF1. 
Leila também é bacharela em Direito e 
Medicina e tem especialização em Pro-
cesso CIvil.


