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Justiça Federal de Eunápolis condena 
Município de Porto Seguro por danos ao 

patrimônio histórico, artístico e paisagístico
O juiz federal Alex Schramm de Rocha, 

da Subseção Judiciária de Eunápolis, con-
denou o município de Porto Seguro por 
danos ao patrimônio histórico, artístico e 
paisagístico nacional, em uma ação civil 
pública proposta pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

O município realizou obra viária em 
área protegida por decreto e integrante do 
Centro Histórico da Cidade Alta de Porto 
Seguro à revelia do IPHAN, gerando impac-
tos negativos ao acervo paisagístico espe-
cialmente protegido por tombamento fede-
ral, especificamente ao Conjunto Tombado 
do Centro Histórico de Porto Seguro. 

O magistrado registrou em sua senten-
ça: “No caso dos autos, verifico que a área 
em questão é de singular importância pai-
sagística histórica e cultural que deve ser 
preservada, por inserir-se no perímetro do 
Município de Porto Seguro, não podendo 

sofrer reformas e alterações sem autoriza-
ção circunstanciada do IPHAN”

As denúncias são corroboradas por 
Relatório de Fiscalização elaborado pelo 
IBAMA, o qual afirma que “em função da 
gravidade dos fatos, (...) houve dano pra-
ticamente irreversível numa área tombada 
pelo Patrimônio Histórico ”. 

“Vislumbra-se o preenchimento dos 
requisitos para ensejar a responsabilidade 
civil por dano ambiental, histórico, cultu-
ral e paisagístico, quais sejam conduta, 
dano e nexo de causalidade entre os dois 
elementos anteriores. De acordo com o 
art. 225, §3º, da Constituição Federal, a 
responsabilidade em questão é objetiva, 
sendo desnecessário investigar se houve 
culpa na produção do dano.” Afirma o jul-
gador em sua sentença.

E continua o magistrado: “...enten-
do inviável a condenação do requerido 

à reparação in natura, porquanto a obra 
realizada danificou gravemente à área 
tombada pelo Patrimônio Histórico, im-
possibilitando revertê-la ao status quo 
ante. Resta, assim, conforme disposto no 
art. 461, §1º, do CPC, a reparação pelo 
equivalente em pecúnia”

O juiz federal assim, condenou o muni-
cípio a pagar a) indenização de R$ 40 mil 
por danos ao patrimônio histórico, artístico 
e paisagístico nacional em razão da altera-
ção do perfil tradicional da área, com re-
alização de terraplanagem e supressão de 
vegetação da Zona de Valor Paisagístico; 
b) multa de 50% do valor da indenização 
(R$ 20 mil), em favor do IPHAN,  valores 
a serem atualizados conforme o Manual 
de Cálculos da Justiça Federal, a partir da 
data da sentença, e juros de mora de 1% 
ao mês, desde a citação. O município tam-
bém deverá pagar as custas processuais e 
honorários advocatícios de sucumbência.

Os servidores da Subseção Judiciária 
de Barreiras fizeram uma descontraída re-
cepção no último dia 12/01 para a sua 
nova juíza federal, Gabriela Silva Macedo, 
a mais recente titular daquela Vara Única. 

Na oportunidade, a magistrada exter-
nou o contentamento em dar mais um pas-
so em sua carreira profissional, titularizan-
do-se naquela Subseção e expressou sua 
determinação em dar seguimento ao bom 
andamento dos processos com celeridade 
e compromisso. 

Subseção Judiciária de Barreiras 
recepciona nova juíza federal

Demonstrando muita simpatia e pro-
fissionalismo, a jovem juíza agradou aos 
servidores e transmitiu bastante segurança. 

Os servidores registraram que não resta-
va qualquer dúvida de que se trata de uma 
magistrada diplomática, humana, compro-
metida com o trabalho e disposta a prestar 
um excelente serviço aos jurisdicionados. 

Todos parabenizaram a juíza federal Ga-
briela Macedo pela escolha da Subseção de 
Barreiras e lhe desejaram muito sucesso, 
afirmando que estarão ao seu lado, dando 
total apoio, trabalho e muito carinho. 

Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista Dialética de Direito Proces-
sual n.133 (Abr/2014) Sumário: • Prin-
cípio da cooperação 
e flexibilização do 
procedimento pelo 
juiz e pelas partes 
– Bruno Garcia Re-
dondo; • A cessão 
fiduciária de créditos 
no direito falimentar: 
evolução normativa 
e engenharia juris-
prudencial – César 
Augusto Di Natale 
Nobre; • Possibilidade de dispensa de 
caução em execução provisória na pen-
dência de recurso nas instâncias superio-
res – Eduardo Henrique de Oliveira Yoshi-
kawa; • A importância do segundo grau 
de jurisdição na revisão e na pacificação 
de questões fático-jurídicas relevantes – 
Fernando Rubin; • Análise da teoria dos 
capítulos de sentença e suas implicações 
no âmbito dos recursos – Heloisa Leonor 
Buika; • Recurso extraordinário: juízo de 
admissibilidade – Oscar Valente Cardoso; 
• Legitimidade processual e legitimidade 
ad causam no Direito brasileiro – Pedro 
Henrique Pedrosa Nogueira; • Os pres-
supostos de admissibilidade dos recursos 
– Pedro Roberto Decomain; • Habeas 
corpus coletivos e protestos populares – 
Rafael José Nadim de Lazari; • Protesto 
extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa: 
aspectos constitucionais, legais e proces-
suais – Raphael Silva Rodrigues; • Ex-
ceções de impedimento e suspeição: em 
favor da imparcialidade do magistrado – 
Roberto Victor Pereira Ribeiro.

Revista Dialética de Direito Pro-
cessual n.134 (Maio/2014) Sumário: 
• Juízos de valor 
na execução fiscal 
– Carlos Alberto Al-
ves Sampaio; • Do 
processo autônomo 
de liquidação de 
sentença coletiva 
genérica versando 
sobre interesses in-
dividuais homogêne-
os – Fabiano Buriol; 
• A composição do 
litígio via acordo judicial no processo 
previdenciário – Fernando Rubin; • Me-
dida liminar: notas no art. 804 do CPC 
– Juvêncio Vasconcelos Viana; • Aná-
lise sobre a morosidade das execuções 
fiscais – Leonardo José Corrêa Guarda; 
•Recursos excepcionais: prejudiciali-
dade de uma sobre a outra – Luciana 
Lopes Canavez e José Ailton Garcia; • 
Recurso extraordinário: recurso adesivo, 
poderes do relator e tutela de urgência 
– Oscar Valente Cardoso; • O recurso 
especial representativo de controvérsia e 
a suspensão de ações judiciais – Pedro 
Roberto Decomain; • A substituição da 
penhora na hipótese de parcelamento 
tributário no curso da execução fiscal – 
Roberto Maximiliano Claussen.

Calendário disponível 
no Portal do Tribunal
A Administração do TRF1 imprimiu e 

distribuíu 6.500 calendários institucio-
nais para o Tribunal, as seções e sub-
seções judiciárias de modo a atender o 
maior número possível de magistrados, 
servidores, prestadores de serviços e es-
tagiários; utilizando o relatório de servi-
dores por lotação. 

Devido aos inúmeros pedidos de mais 
exemplares, a Administração informa que 
não será possível produzir mais calendários 
em papel, tendo em vista que a gráfica não 
dispõe de material em estoque para novas 
impressões e considerando a necessidade 
de adequar-se ao princípio da economia e 
ao projeto de sustentabilidade do Tribunal.

O calendário está disponível no Portal 
do Tribunal (em “Institucional”, “expedien-
te/calendário”, “Calendário 2015”) com a 
mesma configuração da edição impressa, 
trazendo além dos feriados judiciários, dos 
nacionais e do recesso do tribunal, as datas 
das sessões do Conselho de Administração, 
da Corte Especial Administrativa e Judiciá-
ria e do Conselho Deliberativo do Pro-Social 
e os principais projetos organizacionais.

Novos juízes da 1ª Região 
tomarão posse dia 29 
No próximo dia 29 de janeiro, 58 novos 

juízes que atuarão na Justiça Federal da 1ª 
Região serão empossados em solenidade a 
ser realizada na Sala de Sessões Plenárias 
do TRF1, em Brasília.

Os novos magistrados foram aprovados 
no XV concurso para juízes federais substi-
tutos, de julho de 2013.

A Corte Especial Administrativa do Tri-
bunal homologou, na primeira sessão do 
ano, realizada no dia 15 de janeiro, o re-
sultado final do concurso. 


