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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje:Hugo Jobim Trindade (Guanam-
bi). Amanhã: Dr. João Paulo Pirôpo de 
Abreu, juiz federal de Paulo Afonso, 
Ana Lucia Guerreiro dos Santos (6ª 
Vara) e Selma Silva Santos (NUCAF). 

Parabéns!!!

TRF1 confirma sentença da Subseção 
de Vitória da Conquista e União deverá 

indenizar dono de terreno invadido por obra
Confirmando sentença do juiz fede-

ral da Subseção de Vitória da Conquista, 
João Batista de Castro Júnior, a 3ª Turma 
do TRF1 decidiu, por unanimidade, que 
na hipótese de desapropriação indireta – 
quando o Estado realiza obras que invia-
bilizam a utilização da propriedade pelo 
dono – a União deve realizar o pagamento 
de indenização como se houvesse ocorri-
do processo formal de desapropriação.

O fato aconteceu em Vitória da Con-
quista, quando, para a construção do 
anel viário da Rodovia BR-116, a União 
invadiu vários terrenos, dentre eles o da 
parte autora.

O perito do juízo afirmou que todo 
o terreno foi utilizado na construção da 
rodovia, não restando nada da proprie-
dade. A União, em seu recurso, alegou 
que a autora já havia recebido indeniza-
ção pela perda do terreno, apesar de não 
conseguir provar esse pagamento.

Em seu voto, o relator, desembarga-
dor federal Olindo Menezes, declarou 
que “O laudo oficial, elaborado em es-
treita observância das normas técnicas 
estabelecidas na ABNT avaliou criterio-
samente o imóvel, valendo-se, inclusi-
ve, do método comparativo direto. Cui-
da-se de trabalho elaborado por perito 

da confiança do juízo, equidistante dos 
interesses imediatos das partes. Ainda 
que o Laudo Administrativo deixe en-
trever uma “intenção” da União, de in-
denizar a área desapropriada, nada foi 
pago à autora, a título de indenização 
pela perda do domínio e da posse de 
seu imóvel”.

Assim, o TRF1 confirmou integral-
mente a sentença, negando provimento 
à apelação da União que deverá cumprir 
a sentença do 1º grau pagando indeniza-
ção de R$ 15 mil à autora com juros e 
correção monetária.

Fonte: TRF1

PEC muda a forma 
de escolher os 

ministros do STF
Uma proposta de emenda à Constitui-

ção apresentada pela senadora Vanessa 
Grazziotin muda os critérios de compo-
sição do Supremo com objetivo de dar 
à corte máxima do Judiciário brasileiro 
uma formação mais plural. 

A PEC 3/2014 tira do presidente da 
República a prerrogativa exclusiva de 
escolher os ministros. Se a mudança for 
aceita, diversas instituições passarão a 
indicar candidatos por uma lista tríplice. 

Dos 11 ministros do STF, dois deve-
riam vir do STJ; um dos TRFs e dos TRTs 
em escolhas alternadas; e um dentre os 
desembargadores dos TJs. Todas as indi-
cações seriam feitas pelos tribunais. 

O procurador-geral da República po-
deria designar um membro do MPU. Ha-
veria ainda uma vaga para o Ministério 
Público dos estados e uma a ser indicada 
pela OAB entre advogados com mais de 
dez anos de atividade. O Congresso teria 
o direito a uma designação e o presidente 
da República poderia fazer três escolhas. 

A senadora Vanessa Grazziotin conta 
que se inspirou em experiências de outros 
países. Na Itália, por exemplo, a Corte 
Constitucional é composta por um terço 
de membros escolhidos pelo presidente 
da República, um terço pelo Parlamento 
e um terço pela própria Corte.  

Durante o 1º Mutirão de Audiências na 
Subseção de Irecê, de 11 a 17 de agosto, 
os agentes de segurança desta Seccional 
tiveram uma destacada participação. 

Por determinação da Direção do Foro, 
a SEVIT deslocou uma equipe composta 
por cinco agentes para o apoio ao muti-
rão, desde o deslocamento dos magistra-
dos, servidores, estagiários, apoiadores e 
jurisdicionados até o serviço de seguran-
ça de todo o evento.

A equipe composta pelos agentes Ari-
mar dos Santos Oliveira, Edmundo Calhau 
Camurugy, Marco Antonio Santana, Orio-
nei Mendes Souza e Washington Pereira 
desenvolveu as seguintes atividades 

• Segurança das instalações físicas, 
das audiências, bem como a segurança 
pessoal dos magistrados; 

• Recepção dos juízes e servidores, 
no campo de pouso de Irecê e transporte 
e segurança no traslado entre pista, ho-
tel, UNEB e demais localidades;

• Orientação geral aos jurisdiciona-
dos e advogados; 

• Rondas peri-
metrais visando a 
coibir propaganda 
política, uso de 
trajes indevidos e 
a presença de pes-
soas alcoolizadas e 
portando armas; 

• Apoio logísti-
co a todo o evento 
e auxílio no socorro 
médico aos jurisdi-
cionados; 

• Deslocamen-
to diário de pes-
soal para a cidade 
de João Dourado 

após as audiências e cumprimento de 
determinações do juiz federal coordena-
dor do mutirão.

O bom desempenho da equipe teve 
grande repercussão entre todos os par-
ticipantes do mutirão, sendo motivo de 
diversos elogios encaminhados ao diretor 
do Foro, como os transcritos abaixo, de 
autoria dos magistrados Eudóxio Cêspe-
des Paes, titular da Subseção Judiciária 
de Irecê; Rafael Ianner Silva e Luiz Bispo 
da Silva Neto:

“...Por oportuno, saliento a im-
portância do trabalho realizado pelos 
agentes de segurança durante o muti-
rão, vez que deram apoio não apenas 
na segurança e transporte dos magis-
trados e servidores como também aju-
daram os servidores na identificação e 
encaminhamento das partes e testemu-
nhas para as audiências.” 

“Gostaria que constasse meu elogio 
nos assentamentos funcionais dos ser-
vidores da SEVIT que participaram do 
Mutirão de Audiências na Subseção de 
Irecê, isso em função da excelência do 

serviço prestado e a gentileza no trato 
que nos foi dada.”

“Acabo de retornar do Mutirão de 
Audiências na Subseção de Irecê e é 
meu dever elogiar o excelente trabalho 
dos servidores da SEVIT. Desde os pro-
cedimentos preparatórios para a viagem 
de ida até o retorno a Salvador, não há 
qualquer fato negativo a ser registrado. 
Ao contrário, ficou evidente o empenho, 
a atenção e a cordialidade de todos os 
agentes envolvidos no processo.

Gostaria de elogiar especialmente 
os servidores Marcos, Arimar, Washing-
ton, Edmundo e Orionei, responsáveis 
por nossa segurança na cidade de Irecê 
e com os quais tivemos mais contato, 
sempre de prontidão e dispostos a aju-
dar todos os presentes. Inclusive, pude 
presenciar a atenção e preocupação dis-
pensadas aos mais necessitados (traba-
lhadores rurais), sempre com o objetivo 
de fornecer-lhes acomodações mais dig-
nas, enquanto aguardavam o momento 
da sua respectiva audiência.”

A SEVIT agradece e parabeniza os 
agentes de segurança pelo desempenho 
e profissionalismo demonstrado não so-
mente neste evento, mas também, no dia 
a dia funcional seja qual for a missão que 
são designados. 

O supervisor da SEVIT Antônio Walker  
Matos ressalta que esse é o padrão de 
serviços prestados pela seção, sempre 
buscando a melhoria nos serviços pres-
tados por seus agentes através do com-
prometimento, da capacitação continua-
da, da padronização de procedimentos, 
aquisição de materiais e equipamentos, 
assim como, pelo profissionalismo dos 
agentes de segurança, contando sempre 
com o apoio da Direção do Foro, estando 
sempre prontos a prestar um serviço de 
excelência e qualidade.

Agentes de segurança são elogiados por 
trabalho no Mutirão de Audiências de Irecê

Presidentes dos 5 TRFs 
manifestam apoio ao 
reajuste de servidores

Os presidentes dos  TRFs encaminha-
ram ofício ao presidente do STF, mins-
tro Ricardo Lewandowski, manifestando 
apoio ao reajuste salarial dos servidores 
do Judiciário Federal, em trâmite no Con-
gresso Nacional, por meio do Projeto de 
Lei n. 6.613/2009.

Os presidentes ressaltam que o rea-
juste salarial é meio de valorização da 
carreira e motivação dos servidores, ra-
zão pela qual solicitaram especial esforço 
de Lewandowski para agilizar a  aprova-
ção do Projeto de Lei. 

"Oportuno observar que, além de es-
tar perdendo força de trabalho, dedicada 
e de reconhecida capacidade técnica, a 
Justiça Federal não está conseguindo 
repor o quadro funcional em virtude da 
defasagem salarial, situação que preju-
dica sobremaneira a prestação jurisdi-
cional célere e eficaz", ressaltaram os 
presidentes dos TRFs.


