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Aniversariantes
Hoje: Clara Emanuela de Melo San-
tana (Paulo Afonso), Letícia Tavares 
Falcão (Ilhéus), Adailton José Car-
valho de Santana (13ª Vara), Edna 
Maria de Oliveira Manhaes Silva 
(15ª Vara) e Waldyr Moura Santana 
Júnior (4ª Vara).
Amanhã: Maria da Purificação Gomes 
de Senna (NUTEC), Andrea Souza 
Barreto (Turma Recursal), Catia Virgi-
nia Silva Gonçalves Varjão (7ª Vara) e 
Elizete Monteiro (Express Clean).
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Comissão de Ação Social realiza tradicional 
festa de confraternização para terceirizados

Por Rodrigo Sarmento 

A Comissão de Ação Social da Dire-
ção do Foro organizou, como faz todos 
os anos, mais uma festa de confraterni-
zação para os terceirizados que traba-
lham na nossa Seccional. A festa acon-
teceu no dia 22 de dezembro de 2014, 
quando novamente foram distribuídas 
as tradicionais cestas natalinas, bem 
como realizados sorteios de 50 brindes.

Em sua edição mais recente, o even-
to conseguiu arrecadar R$ 8.245,00 por 
meio das doações dos servidores e ma-
gistrados. O restaurante Gradin Grill, no 
Fórum Teixeira de Freiras, e o prédio dos 
JEFs foram os locais dos dois eventos. 
Grande parte da arrecadação foi usada 
para montar as cestas natalinas que pre-
sentearam os 255 terceirizados, conten-
do uma garrafa de vinho, um panetone e 
uma caixa de bombons.

A festa realizada no prédio sede con-
tou com a presença da juíza federal Cyn-
thia Lopes, representando a Direção do 
Foro. A magistrada agradeceu a presença 
de todos e ressalvou a necessidade e im-
portância da existência daquele evento. 

O Grupo de Canto Cantarolando e 
o Coral da CBPM, ambos regidos pelo 
maestro Edvã Barbosa, entoaram algu-
mas canções natalinas como “Jingle Bell 
Rock” e “Vem Chegando o Natal” em ho-
menagem aos terceirizados.

Realizada há mais de 20 anos, a con-
fraternização de fim de ano dos terceiri-
zados teve início com as ex-diretoras da 
SECAD, Maria do Carmo Gomar e Iolan-
da Dória e o apoio de vários colegas. 

Para Rosane Cerqueira, presidente da 
Comissão de Ação Social, é fundamental 
continuar realizando anualmente o even-

to como forma de estreitar cada vez mais 
a relação com os terceirizados, valorizar 
o seu trabalho e reafirmar a sua grande 
importância para todos.

A Comissão, que conta com seis mem-
bros, também organizou, no ano passado, 
a Feira de Ação Social, na última semana 
de novembro, tudo com muita dedicação 
e esforço, uma vez que todos ainda têm de 
dar conta de suas muitas responsabilida-
des no trabalho e a falta de tempo acaba 
se tornando o maior empecilho. Por isso, 
há uma necessidade cada vez maior do 
engajamento de novos membros para dar 
mais apoio aos colegas e ajudar a manter 
a comissão, já que em alguns anos alguns 
dos seus titulares estarão se aposentando.

Quem desejar conferir a utilização do 
dinheiro arrecadado pode procurar algum 
membro da Comissão de Ação Social 
para prestação de contas.

Nasceram  Davi 
e Valentina

A servidora Catarina Braga Rios Lin-
der da Subseção Judiciária de Juazeiro 
foi agraciada com um presente especial 
de Natal. Davi e Valentina chegaram ao 
amanhecer do dia 22 de dezembro de 
2014 irradiando luz e trazendo muita 
alegria para os pais e familiares. A ma-
mãe, o papai Marcelo Linder, que é ser-
vidor da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, e o irmãozinho Gabriel 
estão duplamente felizes com a chegada 
dos gêmeos, que são duas fofuras.   

Convite
 As servidoras aposentadas Marina 

Dantas e Relma Santos convidam a to-
dos os colegas e amigos da Seção Judi-
ciária da Bahia para uma missa de ação 
de graças a Deus por sua misericórdia e 
bondade ao longo do tratamento da cole-
ga e servidora Ana Cláudia Ortiz.

Ana Cláudia sofre de leucemia mie-
loide aguda e seu tratamento tem sido 
objeto de campanhas tanto pela nossa 
Seção Judiciária quanto pelo TRF1 que 
se mobilizaram para obter doadores de 
medula óssea.

A celebração será neste dia 16/01(sex-
ta-feira) às 19h na igreja da Assunção, 
localizada na Rua das Rosas, Pituba.

Juíza federal da 4ª Vara impõe à Ordem 
Terceira de São Francisco conservação 

de imóvel tombado no Pelourinho
A juíza federal da 4ª Vara 

desta Seção Judiciária Cláudia 
Tourinho Scarpa julgou pro-
cedente pedido do Ministério 
Público Federal contra a Or-
dem Terceira Secular de São 
Francisco da Bahia e o Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional para obrigar 
a primeira ré a elaborar projeto 
arquitetônico e hidráulico, a ser 
submetido ao IPHAN, que vise 
à conservação de um imóvel 
localizado no Pelourinho. 

Pleiteou o MPF que o IPHAN 
seja obrigado a fiscalizar a obra 
e o projeto elaborado pelo proprietário e 
condenado na obrigação de fazer, caso a 
primeira ré comprovar a insuficiência de 
recursos para realização das obras de re-
cuperação do imóvel.

Foi instaurado inquérito civil pelo 
Ministério Público Estadual por suposta 
obra ilegal em imóvel tombado, de pro-
priedade da Ordem Terceira de São Fran-
cisco, de relevante valor de patrimônio 
histórico e cultural, em área tombada, 
sendo o imóvel um antigo sobrado inte-
grante do centro histórico, com valores 
individuais e de conjunto digno de pre-
servação.

No imóvel fora feito obra irregular 
com retirada de uma parede para abrigar 
um reservatório de água, colocando em 
risco sua estrutura, bem como infiltração 
decorrente de problemas hidro sanitá-
rios, conforme comprovado na vistoria do 
IPHAN.

Agravando ainda mais a situação es-
trutural do bem tombado, de propriedade 
da Ordem Terceira de São Francisco, o 
imóvel vizinho sofreu um incêndio colo-
cando-o em risco de desmoronamento, 
apresentando fissuras na alvenaria de 
divisa entre os dois imóveis. As fissuras 
foram erroneamente preenchidas, dificul-
tando avaliação.

Outras fissuras indicam que o calor 
provocado pelo incêndio trouxe proble-
mas estruturais à alvenaria das edifica-
ções em razão do que o IPHAN interdi-
tou o imóvel para evitar risco à vida dos 
ocupantes.

O MPF afirmou ainda que apesar da 
comprovação do abandono e do risco de 
desmoronamento do imóvel, que se encon-
tra em ruína e em tempo de causar risco à 
vida daqueles que nele permanecem, bem 
como de diversas tentativas do Ministério 
Público de salvaguardar o patrimônio his-

tórico e cultural, tanto a proprie-
tária do bem quanto o IPHAN 
permaneceram omissos.

A magistrada afirmou que a 
ré Ordem Terceira Secular de 
São Francisco enviou, em res-
posta aos ofícios encaminha-
dos pelo Ministério Público, 
várias comunicações no senti-
do de que intimou os locatá-
rios a resolver os problemas re-
latados e, em razão do silêncio 
daqueles, ajuizou duas ações 
de despejo, mencionando, ain-
da, não ter recursos financei-
ros para promover as obras de 

restauração necessárias.

Observou, assim, que a ré estava cien-
te dos problemas, tanto que ajuizou as 
ações de despejo. Entretanto, o só fato 
de ter ajuizado estas ações não exclui sua 
responsabilidade na conservação do bem.

A ré Ordem Terceira Secular de São 
Francisco apresentou ofícios dirigidos ao 
Ministério Público, nos quais informou 
não ter condições financeiras de efetuar 
os reparos necessários à conservação do 
imóvel, contudo, não apresentou comu-
nicação dirigida ao IPHAN acerca de tal 
fato, como era obrigada a fazer.

A magistrada ponderou que caso res-
te, de fato, comprovada a insuficiência 
financeira da Ordem Terceira Secular de 
São Francisco ou, ainda, na hipótese de 
serem necessários reparos urgentes, ca-
berá ao IPHAN, já que sua responsabili-
dade é solidária, proceder a tais reparos, 
às expensas da União.


