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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Murilo Oliveira Nascimento (Ilhéus). Amanhã: Eudóxio Céspedes Paes, 

juiz federal da 2ª Vara de Feira de Santana), Maria de Fátima Farias dos Santos 
(14ª Vara), Maria de Lourdes Almeida Neves (24ª Vara), Sonia Maria Andrade 
(Câmara Regional Previdenciária), Maria Claudia de Oliveira Guerra (17ª Vara), 
Aline da Silva Batista de Lélis (Guanambi) Igor Samuel Figueiredo Oliveira (Vitória 
da Conquista), Jehnnifer Queiroz dos Santos (Turma Recursal), Tatiane Jesus Silva 
(Conciliação), Catia Pires (CS Gestão).  Parabéns!

Margem da Palavra
O Dia do Oficial de Justiça

O evento em homenagem ao Dia Nacional do Oficial de Justiça, 
realizado no auditório da Seção Judiciária da Bahia, na última 
sexta-feira, deixou saudades! 

Ainda lembramos com carinho das prosas e dos versos declamados, da voz luxuo-
sa da cantora que, acompanhada dos acordes perfeitos dos músicos, a cada música 
entoada, nos levava aos aplausos e assobios efusivos (faltou, ao final, o famoso 
pedido de: mais uma! mais uma!). 

Como esquecer da sensibilidade das tantas verdades ditas, no tom certo e har-
mônico, que o Oficial de Justiça, amigo e companheiro de tantos caminhos, Nahon 
Castro, nos retratou. 

Com carinho, amor e um olhar que transcende o nosso simples caminhar, pro-
curando setas que nos levam para o certo e o incerto, ele descreveu uma imagem 
fiel do que, de fato, somos, em cores reais. Nem heróis, tampouco vítimas! Simples, 
assim! 

À evidência, essas sementes lançadas em solo fértil e, regadas, com zelo e tole-
rância, por cada um de nós (toda a Justiça Federal), darão bons frutos.

 Obrigado, companheiro, por nos representar tão bem. Esse nosso mesmo sen-
timento de gratidão é extensivo à ASSOJAF, que representada de forma tão digna 
pelos colegas, não foge à luta. 

À nova gestão administrativa da Justiça Federal desta Seção Judiciária que, de 
olhos, ouvidos e coração abertos, nos vê, ouve e acolhe, como partes integrantes da 
mesma Justiça, desejamos que esses gestos simples, inteligentes e competentes de 
administrar sejam IMPENHORAVÉIS. 

Por Saul Paim- CEMAN

O dia 24 de março de 2017 será lembrado com muito carinho por todos que se 
fizeram presentes ao auditório desta casa.

A singela, mas emocionante, homenagem feita ao Dia Nacional do Oficial de 
Justiça serviu para mostrar que, ao contrário do que às vezes parece, não estamos 
sozinhos, não fomos esquecidos e sim, temos o nosso valor. E que valor! Fomos cha-
mados, inclusive, de “Embaixadores da Justiça”! 

É claro que ainda há muito a ser feito. A presidente do TRT 5 , desembargadora 
Maria Adna, sustentou, naquela ocasião, a ideia de se pensar em um só Judiciário, 
com a possibilidade de diferentes tribunais compartilharem informações, visando, 
em última instância, a entrega mais célere da prestção jurisdicional.

No entanto, podemos pensar em começar a trabalhar essa ideia aqui dentro 
mesmo da nossa Seção Judiciária da Bahia. Explico-me: todos nós servidores en-
volvidos direta ou indiretamente no cumprimento de mandados (oficiais de jutiça, 
magistrados, colegas das Varas e a Administração do Foro) podemos e devemos 
trabalhar juntos, unidos, cooperando uns com os outros o máximo possível, como 
um grande time.

A palestra do amigo e colega Nahon, por sua vez, fez com que saíssemos daquele 
auditório felizes, mais leves e, claro, pensativos, cheios de reflexões a serem ama-
durecidas. As músicas que animaram a nossa tarde foram as mesmas que tocaram 
os nossos corações e almas.

Deixo registrado, por fim, o meu agradecimento a todos os responsáveis pela 
realização de tão belo evento. Meu muito obrigado!

Por Victor Carvalho Queiroz- CEMAN

Instituída instrutoria 
voluntária na 1ª Região

A Instrutoria Voluntária para ações edu-
cacionais em 2017 no âmbito da 1ª Região 
foi instituída pela Portaria Presi 112. 

A prestação de instrutoria voluntária 
será permitida aos servidores ativos e ina-
tivos da 1ª Região e de outros órgãos da 
Administração Pública Federal cadastrados 
no Banco Educador Judiciário.

Aos servidores que atuarem como edu-
cadores voluntários em ações educacionais 
serão concedidos créditos de horas da jor-
nada de trabalho, a título de incentivo, de 
acordo com a carga horária ministrada e 
nos termos da Portaria. 

O cadastro para Educador do Judiciário 
pode ser feito no portal do Tribunal ou nas 
páginas das Seccionais vinculadas, pela 
aba “Educação Corporativa”. 

TRF1 mantém sentença da 18ª Vara
julgando ser competência da União

serviço de infraestrutura aeroportuária
A 7ª Turma do TRF1, por unanimidade, 

negou provimento à apelação do Município 
de Salvador contra sentença da 18ª Vara 
que julgou procedente embargos determi-
nando a extinção da execução fiscal mo-
vida contra a Infraero para a cobrança de 
IPTU por ser a instituição beneficiária da 
imunidade tributária recíproca.

O município pleiteiava a reforma da 
sentença argumentando que a Infraero não 
é beneficiária da imunidade tributária, uma 
vez que a Constituição de 1988 não confe-
riu a referida imunidade a entidades da ad-
ministração pública indireta, tais como em-
presas públicas e sociedades de economia 
mista que exploram atividade econômica.

O relator, desembargador federal José 
Amilcar Machado, destacou que a Infra-
ero, apesar de ter sido constituída como 
empresa pública federal, tem natureza ti-
picamente pública por prestar serviços pú-

blicos sujeitos à responsabilidade exclusiva 
da administração direta.

O magistrado ressaltou que a Consti-
tuição estendeu a imunidade tributária 
recíproca às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público 
desde que os valores estejam vinculados 
às suas finalidades essenciais, ou seja, 
delas decorrentes.

O relator acentuou que a atividade de 
infraestrutura aeroportuária é mantida 
pela União e está inserida na competência 
administrativa exclusiva deste ente públi-
co, nos termos do art. 21, inciso XII, da 
Constituição Federal. Está a execução dos 
serviços da instituição sujeita, portanto, à 
responsabilidade da União e deve ser con-
siderada serviço público.

Ademais, esclareceu o magistrado, a 
área correspondente ao aeroporto cons-

TRF1 comemora hoje 28º aniversário
O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-

gião comemora hoje o 28º aniversário da 
sua criação em sessão solene na Sala de 
Sessões Plenárias na sede do TRF1, em 
Brasília. O evento também marcará a en-
trega do Selo Estratégia em Ação às uni-
dades da Justiça Federal que atingiram 
100% no cumprimento das metas da JF 
em 2016, conquistando o Selo Diamante. 

Serão homenageados a ministra Assu-
sete Magalhães, do STJ, e os desembarga-
dores federais Tourinho Neto e Catão Alves. 
Além disso, será apresentada a revitaliza-

titui bem público pertencente à União, 
conforme dispõe o Código Brasileiro de 
Aeronáutica (arts. 38 e 36, § 5º, da Lei 
n. 7.565/1986). Cabe à Infraero ape-
nas a sua administração (art. 3º, I, Lei n. 
5.862/1972).

Dessa forma, na avaliação do desem-
bargador, o imóvel destinado à prestação 
dos serviços de infraestrutura aeroportuária 
encontra-se abarcado pela garantia da fe-
deração normatizada no art. 150, VI, “a”, 
da Constituição Federal.

Fonte: TRF1

ção do Salão Nobre com a inauguração da 
galeria virtual dos ex-presidentes, dos ex-
-vice-presidentes e dos desembargadores 
federais do Tribunal.

A Entrega do Selo Estratégia em Ação 
será transmitida por videoconferência a 
todas as seções e subseções. Certifica-
dos serão encaminhados aos diretores de 
Foro das unidades que receberam os selos 
ouro, prata e bronze, que têm a opção de 
entregá-los em sessão solene na própria 
seccional, nos termos do § 3º do art. 8º da 
Portaria Presi 348/2016.


