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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Elaine dos Santos Lima (NU-
TEC), Anete Mendonça e Elisabete 
Costa Medina (ambas do NUCJU), 
Maíra Andrade de Novais e Marcela 
de Oliveira Leite (ambas de Itabuna). 
Amanhã: Ana Paula de Mello Bor-
ba (22ª Vara), Paulo Emilio Oliveira 
Coutinho (21ª Vara), Rosane Carvalho 
da Silva (NUCJU), Paulo Augusto Ro-
cha de Lima (Campo Formoso), João 
Augusto Martins Santos (Bom Jesus 
da Lapa), João de Matos Pereira de 
Souza Neto (NUTEC) e Tarzilia Mirtes 
de Souza Barbosa (Guanambi).  Do-
mingo: Shirley Rogéria Costa da Silva 
(Ilhéus) e Maximilien Maciel dos San-
tos (NUTEC). Segunda-feira: Christia-
ne Nassar Pinho (Alagoinhas), Diane 
Nassar Pinho (15ª Vara), João Luiz 
Camandaroba Neto (NUCJU) e Lavínia 
Ramos de Lima (SECAD). 

Parabéns

Grupo de trabalho 
estuda reestruturar 
o Controle Interno

O diretor-geral do TRF1 assinou a Por-
taria Diges n. 450 para instituir o grupo 
de trabalho do projeto “Reestruturação da 
Secretaria de Controle Interno do TRF1 e 
elaboração de modelo para reestruturação 
das Unidades de Controle Interno das Sec-
cionais da Justiça Federal da 1ª Região”.

Para a instituição do grupo foi conside-
rada a necessidade de adequar as atuais 
atividades realizadas pelas unidades de 
Controle Interno da Justiça Federal da 1ª 
Região relativas ao controle prévio, conco-
mitante e posterior aos atos da gestão. E 
também em relação às atividades de audi-
toria interna e fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimo-
nial, em obediência aos preceitos legais e à 
jurisprudência do TCU.

A íntegra da portaria está disponível 
para consulta no portal do tribunal, em 
“Avisos”.

PJe será implantado 
nesta Seção Judiciária 

na segunda-feira
O Processo Judicial Eletrônico (PJe) 

será implantado na Seção Judiciária da 
Bahia no dia 19 de setembro, conforme 
deliberação do Comitê Gestor Regional do 
PJe no âmbito do TRF da 1ª Região (CGR-
-PJe-TRF1) e previsão da Portaria Presi 45 
de 15 de fevereiro de 2016.

A implantação ocorrerá em todas as 
varas com competência cível da sede da 
Seção Judiciária e de suas respectivas sub-
seções, abrangendo as classes processuais 
mandados de segurança cíveis (individuais 
e coletivos) e ações monitórias.

Atualmente, na Justiça Federal da 1ª 
Região, o PJe está em funcionamento no 
Tribunal e em quase todas as Seções Judi-
ciárias. O sistema eletrônico está previsto 
para entrar em funcionamento na Seção 
Judiciária de Minas Gerais no dia 5/12.

Cortes devem priorizar cursos nacionais 
de segurança pessoal para magistrados

A participação de magistrados em cur-
so de segurança pessoal é uma importante 
iniciativa empreendida pelos tribunais, po-
rém, é necessário que as cortes deem pre-
ferência aos cursos nacionais.

A recomendação é do CNJ, que julgou 
um procedimento de controle administrati-
vo no qual um sindicato de servidores do 
Judiciário questionou ato do TJ do Mara-
nhão de enviar 36 magistrados aos Estados 
Unidos para curso de defesa pessoal.

O conselheiro relator Arnaldo Hossepian 
afirmou que, dos 27 TJs que prestaram es-
clarecimentos, 11 enviaram ao menos um 
membro para o curso em Orlando.

O conselheiro reconheceu a iniciativa 
desses tribunais, considerando "imperio-
so a adoção de medidas que garantam ao 
magistrado o destemor e imparcialidade 
em sua atuação jurisdicional". De acordo 
com dados do CNJ, o Brasil tem hoje 131 
magistrados em situação de risco, em 36 
tribunais do país.

Porém, devido ao custo de mais de R$ 
460 mil, criticou o ato do TJ-MA de enviar 
36 integrantes da corte, sendo 31 juízes 
e dois desembargadores. Hossepian apon-
ta que não se questiona a qualidade do 
curso, que é inclusive recomendado pela 
AMB, sendo reprovado o número elevado 
de magistrados e/ou servidores enviados 
por alguns tribunais, o que gerou despesa 
considerável à Administração.

Segundo o conselheiro, seria mais razo-
ável que os tribunais optassem por uma via 
alternativa, menos onerosa, como a forma-
lização de acordo de cooperação com uma 
entidade nacional capacitada.

Hossepian cita que um curso elaborado 
pela Academia Nacional de Polícia custa-
ria metade do valor pago pela participação 
dos magistrados e servidores no curso nos 
EUA, recomendando que os tribunais fa-
çam uma pesquisa de mercado no Brasil 
sobre cursos similares, antes de enviarem 
magistrados e servidores ao exterior. 

O último dia 15 
de setembro foi mar-
cado por fortes emo-
ções na Subseção 
Judiciária de Itabu-
na com uma home-
nagem especial rea-
lizada pelos colegas 
ao servidor Wildson 
Antônio Marques La-
vrador que em breve 
se aposenta, após 
40 anos de servi-
ço público, 23 dos 
quais dedicados à 
Justiça Federal.

A homenagem foi o que motivou o fes-
tivo café da manhã que contou com a pre-
sença da maior parte dos servidores da 1ª 
e 2ª Vara da Subseção, além de todos os 
servidores do administrativo e da juíza fe-
deral Maízia Seal Pamponet, da 1ª Vara, 
unidade na qual o servidor encontra-se lo-
tado desde a sua criação.

A trajetória do colega foi lembrada por 
muitos dos servidores da casa. Palavras 
carinhosas e emocionadas foram marcas 
de cada um dos depoimentos prestados 
durante o café da manhã especial ofere-
cido a Wildson.

Lembrado por todos como um colega 
extremamente cordial, humano e  dedicado 
ao serviço público, todos reconhecem que 
deixa uma marca importante de integrida-
de e honestidade, sendo grande exemplo a 
ser seguido.

O próprio Wildson Marques, ao agrade-
cer a lembrança e homenagem, descreveu 
todos os seus passos no serviço público, 
onde afirma ter aprendido muito.

Wildson é o primeiro servidor da Subse-
ção Judiciária  de Itabuna a se aposentar. 

A ele, nossas sinceras homenagens.

Subseção de Itabuna homenageia 
seu primeiro servidor a se aposentar

TRF1 suspende provisoriamente sentenças 
de juiz federal de Eunápolis que determinou 

demolições de barracas em Porto Seguro 
O desembargador federal João Batis-

ta Moreira, respondendo pelo plantão do 
TRF1, deferiu em parte os pedidos de tutela 
de urgência para evitar a paralisação ime-
diata das atividades dos empreendimentos 
Barraca Axé  Moi e Barraca Tôa-Tôa ou sua 
lacração, até que o relator, desembargador 
Federal Daniel Paes Ribeiro, a quem foram 
distribuídas as apelações, aprecie, em toda 
sua abrangência, os pedidos.

Em sentenças do juiz federal Alex 
Schramm de Rocha, da Subseção de Eu-
nápolis, foram condenados os proprie-
tários das duas barracas de praia a de-
molirem as construções realizadas sem 
autorização do IPHAN, removerem os 
entulhos da demolição, recuperarem toda 
a área degradada  em 30 dias, além de 
limpeza das áreas e apresentação de Pla-

nos de Recuperação de Áreas Degradadas 
a serem aprovados pelo IPHAN, sob pena 
de incidência de multa diária de R$ 10 
mil por  descumprimento das ordens.

Determinou o juiz federal de Eunápolis, 
ainda, a paralisação imediata das ativi-
dades nos estabelecimentos sob pena de 
multa de R$ 100 mil por dia de descum-
primento, garantindo para efetivação da 
ordem, que oficiais de justiça contem com 
auxílio policial para fins de lacração dos  
dois estabelecimentos. 

Nas apelações, o desembargador fede-
ral plantonista do TRF1 deferiu o pedido 
de tutela recursal de urgência, em plantão, 
limitando, em princípio, a medidas cuja 
ausência torne inútil a apreciação dos mes-
mos pedidos pelo relator dos recursos. 

“Das medidas determinadas, só uma 
poderá tornar, assim mesmo em caráter re-
lativo, irreversíveis os efeitos da sentença 
antes que o pedido de tutela de urgência 
seja apreciado pelo relator a quem for dis-
tribuído o recurso: a paralisação imediata 
da atividade empresarial, podendo haver, 
inclusive, lacração do estabelecimento. 
Nem a incidência de multa de R$ 100 mil 
reais por dia de descumprimento, uma vez 
que sujeita a inscrição e cobrança pelas 
vias regulares, tem efeitos irreversíveis a 
ponto de autorizar apreciação do caso em 
plantão”. Diz o desembargador federal.

E finaliza alertando:  “por se tratar de 
ação proposta  há mais de sete anos, com 
base em fatos ocorridos há cerca de duas 
décadas, o decurso de mais algumas horas 
ou dias, até que o relator possa apreciar 
o requerimento de tutela de urgência não 
tem a possibilidade de trazer consequên-
cias tão graves que justifiquem sacrificar 
a eficácia do recurso, no referido ponto”.

As duas barracas são famosas e fre-
quentadas por turistas do Sul e Sudeste 
em Porto Seguro. Palco do axé baiano e de 
bandas nacionais, é a primeira vez que as 
duas recebem ordem de demolição. 

Com 4 mil m² de área construída, elas 
ocupam, cada uma, faixa de 200 metros 
de praia e recebem mais de um milhão de 
turistas por ano. No verão, reúnem 8 mil 
pessoas por dia.

As barracas, segundo o MPF infor-
mou na denúncia à Justiça Federal, foram 
construídas sem autorização da União e 
no  perímetro não edificável, que corres-
ponde à faixa de 60 metros, contados a 
partir da linha da preamar máxima, terre-
no de marinha ou praia.


