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Aniversariantes
Hoje: Dr. Eduardo Gomes Carqueija, 
juiz federal da Turma Recursal, Emílio 
Paim Otero (NUCOI), Maria de Fátima 
Mendes Senna (11ª Vara), Martina 
Oliveira (Alagoinhas), Luis Eduardo 
Silva (Campo Formoso) e Daniela Oli-
veira (ASSERJUF). Amanhã: Ana Ma-
ria de Assis Oliveira (18ª Vara), Élson 
Bahia Rodrigues (DIREF), Lara Lima 
de Figueiredo (Eunápolis) e Thaís de 
Sá Curvelo (22ª Vara).

Parabéns!!!

Publicação de atos 
judiciais e administrativos 
do TRF – 1ª Região em nova 

plataforma no dia 12
A partir do dia 12 de janeiro de 2015, os atos judiciais e 

administrativos do Tribunal serão publicados exclusivamente no 
portal do Tribunla Regional Federal da 1ª Região, em cadernos 
próprios, permanecendo os atos judiciais e administrativos das 
seções judiciárias publicados no caderno do Diário da Justiça 
Federal da 1ª Região – e-DJF1 disponibilizado na Imprensa 
Nacional (http://portal.in.gov.br). Nas seções e subseções judi-
ciárias da Primeira Região, a mudança ocorrerá em 2 de março 
nos termos da Resolução Presi 25 de 05/12/2014.

A adoção de um sistema próprio tem a principal finalidade 
de economizar recursos, vez que o software customizado pelo 
Tribunal é gratuito e garante praticidade e segurança na sua 
operacionalização.

Os mais de mil usuários autorizados a publicar matérias no 
sistema estão sendo cadastrados e poderão inserir as publi-
cações de suas respectivas unidades na nova plataforma, que 
está em fase de testes. Os documentos continuarão a ser pu-
blicados em formato PDF, com a possibilidade de pesquisa por 
órgão, data de divulgação, por pesquisa livre (nome das partes, 
advogados, número da OAB).

Para auxiliar os usuários internos, está disponível, no link 
“Diário Eletrônico de Justiça/Sistema de Publicações Judiciais” 
um manual passo a passo para inclusão de matérias no e-DJF1 
e um tutorial em vídeo para utilização do sistema.

Além de constar no Caderno Administrativo que será gerado 
no e-DJF1, os atos administrativos do Tribunal, como resolu-
ções e portarias, permanecerão sendo publicados na Biblioteca 
Digital, também disponível no Portal do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região.
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Juíza federal da 4ª Vara condena ré por 
danos ao ambiente cultural de Cachoeira

A juíza federal da 4ª Vara desta Se-
ção Judiciária, Cláudia Oliveira da Cos-
ta Tourinho Scarpa, julgou ação civil 
pública movida pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional e 
o Ministério Público Federal objetivando 
a condenação de uma ré por danos de-
correntes de irregular reforma/demolição 
em imóvel tombado na cidade de Ca-
choeira.

Os autores requereram a condenação 
ao pagamento de indenização por danos 
extrapatrimoniais ao meio ambiente cul-
tural, no valor de R$ 50 mil, multa no 
valor de 50% do dano causado e que a 
ré realizasse a restauração de peças do 
Museu de Cachoeira após vistoria e or-
çamento a ser apresentado por técnicos 
do IPHAN.

A ré efetuou intervenções de extrema 
gravidade em imóvel de sua propriedade, 
consistente em uma obra de demolição, 
causando desfiguração total à edificação 
antiga de valor histórico, tendo parecer 
técnico  constatado que tal imóvel foi 
completamente destruído, sendo cons-
truído outro no lugar sem qualquer auto-
rização do IPHAN. 

A ré alegou que adquiriu o imóvel para 
instalar um escritório e em razão da situ-
ação do imóvel — no qual funcionava an-
teriormente um restaurante —, contratou 
um projetista para realizar a reforma in-
terna com vistas a torná-lo apto a funcio-
nar como um escritório, mas com o início 
da reforma interna, o imóvel desmoronou 
após o choque de um caminhão. 

Após o desmoronamento, a ré apres-
sou-se em apresentar um projeto ao 
IPHAN para fins de autorização da re-
forma, sendo esta a razão para a apre-
sentação do projeto em data posterior ao 
desmoronamento. Por fim, aduziu que, 
embora o imóvel tenha ruído por força 
maior, procedeu à sua reconstrução à se-
melhança do preexistente, não havendo 
que se falar em qualquer prejuízo ao pa-
trimônio histórico, artístico e cultural de 
Cachoeira.

Segundo a magistrada na sua senten-
ça: “O tombamento promove um regime 
jurídico especial de propriedade, consi-
derando-se sua função social. O aludido 
regime, previsto no Decreto 25/37, ins-
titui limitações para os proprietários de 
bens tombados, dentre as quais se en-

quadra a necessidade de autorização do 
órgão competente, qual seja, o IPHAN, 
na hipótese de reforma do imóvel, que 
não foi solicitada pelo réu. Conforme 
o art. 17 do Decreto-Lei n. 25/37, as 
coisas tombadas não poderão, em caso 
nenhum, ser destruídas, demolidas ou 
mutiladas, nem, sem prévia autorização 
especial do Serviço do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional, ser reparadas, 
pintadas ou restauradas.”

Ocorre que a própria parte autora re-
conheceu que o imóvel foi reconstruído, 
apresentando características semelhan-
tes ao demolido, tendo requerido, a par-
tir daí, a imposição apenas de sanções 
compensatórias. 

Nessa linha de raciocínio, a juíza fe-
deral da 4ª Vara condenou a ré ao paga-
mento da quantia de R$ 20 mil a título 
de danos extrapatrimoniais a ser rever-
tida para o fundo previsto no art. 13 da 
Lei nº 7.347/85, bem como à restaura-
ção de peças do Museu de Cachoeira, 
esta limitada a 50% do valor imposto 
a título de dano extrapatrimonial, como 
forma de indenização por perdas e da-
nos materiais.

Periódicos da Biblioteca
O periódico abaixo se encontra dis-

ponível na biblioteca deste fórum. A lei-
tura dos artigos pode ser solicitada por 
meio do ramal n. 2606.

Revista Dialética de Direito Proces-
sual n.139 (Out/2014) Sumário: • So-
bre a possibilida-
de de relativização 
da coisa julgada 
inconstitucional 
– Ana Carolina 
Serraglia; • Lei 
n. 12.966/2014: 
o processo ci-
vil como técnica 
para a democrati-
zação das vias ju-
diciais e proteção 
ambiental – Da-
niel Pinheiro Viegas e Fabiano Buriol; 
• O reconhecimento da aplicabilidade 
da teoria do ônus dinâmico no processo 
civil brasileiro – Felipe Viana de Mello; 
• A atual aplicabilidade da Súmula 
89 do STJ diante dos benefícios por 
incapacidade de natureza provisória e 
definitiva – Fernando Rubin; • O efei-
to suspensivo e o recurso de apelação 
– Gilberto Gomes Bruschi; • Ainda a 
distinção entre os juízos de admissibi-
lidade e de mérito em mandado de se-
gurança contra decisão judicial no Es-
tado Democrático de Direito Brasileiro 
– Leonardo Oliveira Soares; • Princípio 
da dignidade da pessoa, eficácia nor-
mativa, dimensão objetiva e precedente 
jurisprudencial do TST – Marcelo Frei-
re Sampaio Costa; •  O regime jurídico 
dos precatórios de conformidade com o 
atual entendimento do Egrégio Supre-
mo Tribunal Federal – Marcelo Fróes 
Del Fiorentino; • O prequestionamen-
to no pedido de uniformização à turma 
nacional de uniformização de jurispru-
dência dos Juizados Especiais Federais 
– Oscar Valente Cardoso; • O agravo 
Interno – Pedro Roberto Decomain.


