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TRF1 institui Rede de 
Governança Estratégica

Federal da 1ª Região
O TRF1, por meio da Portaria Presi 92, 

de 26/02/2015, instituiu a Rede de Gover-
nança da Estratégia Federal da 1ª Região 
com o objetivo de orientar os gestores do 
Tribunal e das seções e subseções judici-
árias na execução da Estratégia da Justiça 
Federal da 1ª Região.

Segundo a norma, caberá a cada re-
presentante, em sua instância de atua-
ção, avaliar o ambiente, os cenários, o 
desempenho e os resultados atuais e fu-
turos; direcionar e orientar a preparação, 
a articulação e a coordenação de políti-
cas e planos; monitorar os resultados, o 
desempenho e o cumprimento de políti-
cas e planos; e divulgar o Planej 2015-
2020, no âmbito do Tribunal, das seções 
e subseções judiciárias.

Além de estabelecer as competências 
de cada um dos membros da Rede de Go-
vernança, a Portaria estabelece que todos 
os magistrados e servidores do Tribunal 
e das seções judiciárias deverão envi-
dar todos os esforços necessários para 
o cumprimento das metas estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ 
para 2015.

Fonte: TRF1

Juiz federal de Eunápolis condena ré 
por agressão ao patrimônio artístico 
e paisagístico de Santa Cruz Cabrália

O juiz federal Alex Schramm de 
Rocha, titular da Subseção Judiciária 
de Eunápolis, condenou a ré Patrizia 
Borla Costa ao pagamento de R$ 10 
mil como indenização por dano moral 
coletivo e multa de R$ 5 mil em ação 
civil pública movida pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional. 

O magistrado julgou procedente o  
pedido do IPHAN que alegou que a 
proprietária de um imóvel no centro 
de Santa Cruz Cabrália, localidade 
tombada como patrimônio histórico e 
artístico nacional, construiu irregular-
mente um 2° pavimento no imóvel, à 
revelia do IPHAN e em desacordo com a 
legislação. 

A sentença justifica o valor da indeni-
zação como proporcional à gravidade do 
dano por atender às finalidades de ordem 
compensatória e punitiva que o dano moral 
deve ostentar. 

Além dos valores a serem pagos, a ré 
também foi obrigada a demolir a obra obje-
to do embargo extrajudicial às suas expen-
sas, devendo providenciar, inclusive, toda a 
limpeza de entulhos e materiais derivados 
da demolição, restituindo o imóvel à sua 
situação anterior.

O IPHAN deverá aprovar o projeto de 
demolição e reforma do imóvel, projeto que 
deverá ser apresentado ao órgão no prazo 
de um mês, sob pena de multa mensal de 
R$ 5 mil. A obra deverá ser concluída no 
prazo máximo de três meses a contar da 
aprovação do projeto apresentado, sob 
pena de incorrer, igualmente, em multa 
mensal no valor de R$ 5 mil.

A ré argumentara, na sua contestação, 
que foram respeitadas as características 
originais do imóvel, bem como do conjunto 

arquitetônico, e que construções vizinhas, 
nos mesmos moldes, teriam tido projetos 
aprovados pela autarquia.

No entendimento do julgador, não pros-
pera tal afirmação pois os documentos 
evidenciam que os bens contíguos foram 
embargados pelo IPHAN, sendo lavrados 
autos de infração em desfavor de ambos.

Segundo a sentença: “Um dos instru-
mentos previstos pela Constituição Federal 
para a promoção e proteção do patrimônio 
cultural brasileiro consiste no tombamen-
to, forma de intervenção do Estado na pro-
priedade que impõe ao proprietário uma 
série de obrigações e restrições, com vis-
tas à conservação do bem em seu valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueo-

lógico, paleontológico, ecológico ou 
cientifico. O tombamento assegura 
que seja observada a função social 
da propriedade, adequando o domí-
nio privado às necessidades do inte-
resse público”.

Para o juiz, a obra gerou impactos 
visuais significativos sobre o conjunto 
arquitetônico existente e a construção 
foi danosa ao patrimônio histórico, 
artístico e paisagístico nacional.

Diz a sentença: “A alteração de 
bens tombados é condicionada à 
prévia autorização do IPHAN, sem 
que eventual manifestação favorá-

vel de administração municipal consiga 
suplantar essa exigência legal, porquanto 
o imóvel localiza-se em área sujeita à es-
pecial proteção federal”.

E continua: “A conduta da ré acarretou 
dano extrapatrimonial de caráter transin-
dividual, tendo em vista a interferência 
negativa no perfil visual do bem tutela-
do, em prejuízo à beleza cênica de Santa 
Cruz Cabrália, valores fundamentais da 
comunidade local, especialmente quando 
se considera que a ré prosseguiu com a 
intervenção ilícita, mesmo após embargo 
extrajudicial do IPHAN, bem como a irre-
gularidade perdura desde 2007, a revelar 
que o fato transgressor transbordou os li-
mites da tolerabilidade”, afirmou o magis-
trado.

Subseção de Paulo Afonso comemora 
nove anos da sua instalação

O juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu, titular da Subseção de Paulo Afonso, reuniu-
-se com os servidores, terceirizados e estagiários daquela Unidade para celebrar o aniver-
sário de nove anos da sua inauguração.

A implantação da Vara Federal de Paulo Afonso se deu no dia 1º de fevereiro de 2006, 
ainda sob a gestão do desembargador federal Aloísio Palmeira como presidente do TRF1.

O juiz federal João Paulo Pirôpo falou sobre a sua satisfação em atuar como magistrado 
com com uma equipe que consegue aliar produtividade e descontração. Destacou também 
o fato de que todo o grupo está de parabéns pela data, levando-se em consideração o fato 
de que, conquanto a Justiça Federal seja uma instituição, ela é respaldada pela vida de 
pessoas, seres humanos, condição especial que não pode ser esquecida.

Pro-Social esclarece 
sobre os dependentes 
no Imposto de Renda
Considerando o início do prazo para 

Declaração de Imposto de Renda à Receita 
Federal, o Pro-Social alerta aos seus be-
neficiários titulares quanto à necessidade 
de entrega de cópia da página da DIRPF 
referente aos dependentes no Setor de Be-
nefícios Sociais/SEBES, para quem possui 
beneficiários nas categorias de dependên-
cia abaixo destacadas, conforme determina 
o art. 5º do seu Regulamento Geral:

1-Filho(a) e/ou enteado(a) maior de 21 
anos  até 24 anos -  declaração de imposto 
de renda do pai ou da mãe na qual o(a) 
filho(a) conste como dependente.

2-Menor sob guarda ou tutela - decla-
ração de imposto de renda do beneficiário 
titular, cônjuge ou companheiro(a) na qual 
conste o dependente.

3-Pais/padrastos/Mães/madrastas - de-
claração de imposto de renda do beneficiá-
rio titular para verificação de dependência 
econômica ou dos próprios pais/padrastos/
mães/madrastas, sendo que na falta dos 
documentos previstos neste item, apresen-
tação de justificação judicial que comprove 
a dependência em relação ao beneficiário.

O beneficiário titular deve encaminhar 
a cópia da DIRPF/2015 através do siste-
ma SEI, para o Setor de Benefícios Sociais, 
anexando o documento digitalizado no for-
mato PDF.

Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos no ramal 9133 ou diretamente no 
Setor de Benefícios Sociais, 2º Subsolo do 
Bloco A, Fórum Teixeira de Freitas.


