
Aniversariantes
Hoje: Dr. Rafael Ianner Silva, juiz fede-
ral substituto da 5ª Vara, Mirian Celeste 
de Menezes Brandão (4ª Vara) e Valmira 
da Paixão (Delta). Amanhã: Tereza Ma-
ria Almeida Fonseca (9ª Vara), Ricardo 
Sausen Kober (Barreiras), Ricardo Car-
neiro Felix (15ª Vara). 
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Na edição 155 do
Primeira Região na TV
 Juizado Especial Federal itinerante 

de Barreirinhas, no Maranhão, realiza 3ª 
fase;  Seção Judiciária de Goiás pro-
move mutirão de conciliação do Sistema 
Financeiro da Habitação;  Cobertura da 
inauguração da 2ª Vara Federal da Sub-
seção Judiciária de Patos de Minas, no 
interior de Minas Gerais. Participe en-
viando e-mail para o endereço: primeira-
regiaonatv@trf1.jus.br.

Em agosto de 2003, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

28/08/2003 - Nova sede
para os Juizados Especiais Federais 

O corregedor-geral da Justiça Federal 
da 1ª Região, desembargador federal Alo-
ísio Palmeira Lima, e o diretor do Foro, 
juiz federal Evandro Reimão dos Reis, 
reuniram-se, na tarde de ontem, com o 
secretário de Desenvolvimento Urbano do 
Estado, Roberto Moussallem de Andrade 
quando o desembargador Aloísio Palmei-
ra entregou ao secretário ofício do presi-
dente do TRF1, desembargador federal 
Antônio Augusto Catão Alves, oficializan-
do ao governador do Estado o pedido de 
cessão de terreno no CAB.

No início do mês de julho, o corre-
gedor-geral, juntamente com os juízes 
federais Evandro Reimão, Cândido Mo-
raes e Mônica Aguiar, visitaram alguns 
terrenos no CAB, quando foi realizada a 
escolha daquele terreno, com área de 20 
mil m², que deverá abrigar a nova sede 
dos JEFs desta Seccional.

27 e 28/08/2003 - JEF Itinerante
em Vitória da Conquista atende

a mais de 600 pessoas  

A primeira etapa do Juizado Es-
pecial Federal Itinerante de Vitória da 
Conquista, a fase de atermação, será 
finalizada hoje. O atendimento à po-
pulação foi iniciado na segunda-feira 
e está sendo realizado no Fórum João 
Mangabeira, sede da Justiça Estadual 
naquela Comarca. A Direção do Foro, 
com o apoio dos magistrados e servi-
dores que atuam no Juizado Especial 
Federal Cível, selecionou uma equipe 
com seis servidores, coordenados pelo 
juiz federal substituto da 4ª Vara, José 
Valterson de Lima, que atua, em função 
de auxílio, no Juizado Cível.  

Ao todo, foram atendidas 666 pes-
soas, sendo realizadas 476 atermações. 
As ações retornarão a Salvador, onde se-
rão autuadas e processadas. No período 
de 10 a 14 de novembro, juízes federais 
estarão naquela cidade para a realização 
das audiências. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Deputados pedirão intervenção 
do Ministério da Justiça 

nos conflitos em Buerarema

Juiz federal substituto João Paulo Piropo,
com os deputados federais Félix Júnior, à direita, 
e  Daniel Almeida, à esquerda.

Justiça Federal em Feira de Santana 
coíbe protesto que bloqueie BR-101

O juiz federal substituto Flávio Marcon-
des Soares Rodrigues, no exercício da ti-
tularidade da 2ª Vara Federal de Feira de 
Santana, acolheu pedido da Procuradoria 
da União na Bahia, e determinou que o mu-
nicípio de São Gonçalo dos Campos, atra-
vés do seu prefeito Antônio Dessa Cardozo, 
se abstenha de realizar o protesto que or-
ganizou, ou qualquer outro evento previsto 
para hoje, 28/8, que implique no bloqueio 
da BR-101 ou de qualquer rodovia federal, 
sob pena de multa de R$ 200 mil, no caso 
de descumprimento da decisão.

Alegou a União que o Município aciona-
do planeja fechar a Rodovia BR-101 no dia 
28/8. A ameaça de interdição teria como 
causa a disputa entre os municípios de 
São Gonçalo dos Campos e Feira de San-
tana, decorrente da instalação de Centro 
de Distribuição de empresa em área cuja 
titularidade é reclamada por ambos os mu-
nicípios. 

Verificou o magistrado indícios veemen-
tes que apontam para organização de ma-
nifestação encabeçada pelo Município réu, 
através do prefeito Antônio Dessa Cardozo, 
para interromper o tráfego na BR-101, no 
dia 28/8, a partir das 8h.

Na decisão liminar, o magistrado desta-
cou que a análise do pedido merece o ne-

cessário enfrentamento acerca dos limites 
do exercício da liberdade de manifestação e 
reunião, consectários do direito fundamen-
tal de liberdade estatuído nos incisos IV, XV 
e XVI do art. 5º da Constituição Federal. 

A decisão ressalta que os direitos de 
reunião e manifestação pacífica são expres-
são maior do núcleo de direitos tutelados 
pelo Estado Democrático de Direito. Reve-
lam aquela porção de liberdade na qual o 
cidadão tem a faculdade de exteriorizar seu 
pensamento com seus pares, com vistas a 
persuadir os demais ou as instituições go-
vernamentais, ou simplesmente, firmar seu 
ponto de vista acerca de algo que entenda 
relevante. Entretanto, para que esse exercí-
cio se revista de toda essa proteção cons-
titucional, é imprescindível que não fira di-
reitos fundamentais de terceiros, sob pena 
de esse exercício do direito se transformar 
em exercício do arbítrio. O caso concreto, 
segundo o juiz, é que define se o eventual 
ato se reveste de direito ou arbítrio.

Observou o julgador que, por mais no-
bre intenção política que tenha levado o 
prefeito a incitar a população ao iminente 
bloqueio da BR-101, tal ato não encon-
tra nenhum amparo jurídico, porquanto 
malfere legítimo direito fundamental de 
circulação de terceiros que, para além de 
se tornarem vitimados com o prejuízo da 
paralisação da rodovia, não se encontram 
nas mesas de debates da solução efetiva 
da querela territorial noticiada.

Ressaltou o juiz que a decisão não pre-
tende inibir o direito constitucional dos 

cidadãos de se reunirem pacificamente e 
manifestar seu pensamento num cenário 
coletivo. Isso está fora do núcleo decisório. 
O que se pretende inibir é a ameaça laten-
te de bloqueio da BR-101, bem da União 
(art. 20, I, da Constituição Federal), de uso 
comum do povo. 

Não será com o bloqueio da rodovia e 
queima de pneus, entendeu o magistrado, 
que a municipalidade insurgente irá con-
seguir efetivamente firmar suas bases ter-
ritoriais. Apontou que os exemplos colhi-
dos diariamente nos noticiários acerca das 
depredações nos grandes centros urbanos 
não servem de exemplo para simbolizar 
conquistas. As conquistas sociais, através 
da ação direta do povo, devem ser obtidas 
com manifestações pacíficas, manifesta-
ções essas que não causem o desassosse-
go dos demais cidadãos e que não tragam 
prejuízos para os demais nem para o patri-
mônio público. 

Finalizou argumentando que a ninguém 
serve o bloqueio de uma Rodovia da im-
portância da BR-101, segunda rodovia em 
volume de veículos no Estado da Bahia, 
onde flui o tráfego diário de milhões de re-
ais em mercadorias, onde milhares de pas-
sageiros viajam em ônibus intermunicipais 
e interestaduais, sem contar os milhares de 
cidadãos que cruzam o território baiano em 
veículos particulares.

Acaso descumprida a decisão, além da 
multa, o juiz autorizou a utilização da força 
policial, nos limites estritamente necessários 
para a desobstrução do leito da rodovia.

Os 39 deputados que integram a banca-
da federal da Bahia pedirão ao ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardoso, que interve-
nha nos conflitos por disputa de terra que 
ocorrem há cerca de uma semana em Bue-
rarema (a 450 quilômetros de Salvador).

A decisão foi tomada nesta segunda-
feira, 26/8, em reunião 
do deputado federal Félix 
Mendonça Jr. (PDT) e do 
coordenador da bancada, 
deputado Daniel Almeida 
(PCdoB) com o juiz fede-
ral substituto João Paulo 
Pirôpo, que representou o 
diretor do Foro, juiz fede-
ral Ávio Novaes.

De acordo com os de-
putados, a intervenção 
do Ministério da Justiça é 
necessária para acelerar a demarcação das 
terras reivindicadas pelos índios e garantir 
indenização justa aos agricultores que per-
derão suas propriedades.

“O que se busca é uma solução pacífi-
ca e satisfatória para índios e agricultores, 
a exemplo da que se obteve recentemente 

na Terra Indígena Buriti no município de 
Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul”, ex-
plicou o juiz João Paulo Pirôpo.

De acordo com Félix Júnior e Daniel 
Almeida, a bancada baiana deve se reunir 
ainda esta semana com o ministro Eduardo 
Cardoso e formalizar o pedido.


