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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:Valterlita Silva do Espírito Santo 
(NUCOD), Sandra Regina Paulino San-
tana (NUCAF), Fernanda Almeida de 
Carvalho (8ª Vara), Ginalva Maria dos 
Santos (CS Gestão & Serviço) e Maria 
de Lourdes Silva Santos (Fundação José 
Silveira). Amanhã: Nélio Leal Vilas Boas 
(NUCJU), Zilma Aparecida Ribeiro Ro-
cha (22ª Vara), Ariel Cristina Silva San-
tos (15ª Vara), Fábio Santana de Jesus 
(6ª Vara), Marina Ribeiro Nascimento 
(NUCJU) e Rodrigo Sarmento Silva dos 
Santos (SECOS).
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Justiça Federal em Eunápolis condena União 
e Município de Porto Seguro por lesão 

ao patrimônio artístico e cultural
O juiz federal da Subseção de Eunápo-

lis Alex Schramm de Rocha, em ação civil 
pública movida pelo MPF contra o Restau-
rante Asa Branca, Dalva Maria de Jesus 
Santos, União e Município de Porto Se-
guro, condenou os réus a pagarem, cada 
um, indenização de R$ 30 mil por danos 
morais coletivos decorrentes das condu-
tas, comissiva (os primeiros) e omissiva 
(os últimos) por atos considerados lesivos 
ao meio ambiente de Porto Seguro e ao 
seu patrimônio artístico e cultural.

Os réus deverão ainda, solidariamente 
providenciar, no prazo de 90 dias, a de-
molição do restaurante, removendo todos 
os entulhos decorrentes, reconstituindo 
e recuperando as condições originais da 
área sob pena de multa diária de R$ 1mil 
para caso de descumprimento da ordem, 
autorizando ainda o MPF a demolir o em-
preendimento e recuperação da área por 
conta própria caso os requeridos não o fa-
çam no prazo estabelecido.

O restaurante foi instalado sem autori-
zação da União em área de praia/terreno de 
Marinha, local de preservação permanente 
e de domínio público e Zona de Valor Pai-
sagístico, dentro da faixa de 60 metros da 
preamar máxima.

Segundo o IPHAN, o impacto da insta-
lação irregular do restaurante resultou em 
a) supressão da vegetação nativa como 
espécies típicas de restinga gerando alte-
ração do meio natural portador de valor 
histórico, paisagístico e arqueológico que 
importa preservar; b) desrespeito aos cri-
térios de precariedade, provisoriedade, 
transitoriedade e removibilidade exigidos 
nas construções de barracas de praia; c) 
ocupação privativa de área de domínio pú-
blico, com colocação de cercas que impe-
dem o livre deslocamento; d) modificação 
do  meio natural enquanto moldura, cená-
rio do quadro histórico que importa pre-
servar, através de supressão de vegetação 
de restinga e inadequação estética gerada 
pela desconsideração do volume do aden-
samento e do padrão edilício adotados em 
barracas de praia.

Segundo a sentença, “o Município de 
Porto Seguro não poderia, ignorando as 
regras sobre licenciamento ambiental e 
sem participação das autoridades compe-

tentes, conceder autorização para o fun-
cionamento de barracas de praia ou em-
preendimentos similares em suas praias. 
O Município, pelo fato de atuar no âmbito 
da autorização para construir, não se des-
pe do seu dever de proteger o meio am-
biente, direito de toda coletividade e dever 
imposto ao Poder Público”. 

E complementa o juiz: “Não se pode 
admitir que a exploração econômica, 
conforme tem ocorrido na orla de Porto 
Seguro, prevaleça sobre a preservação do 
ambiente natural e cultural, que se cons-
titui em bem da maior importância para 
a própria sobrevivência humana e ma-
nutenção da memória nacional cabendo 
também à União a fiscalização sobre área 
de sua propriedade, assegurando sua in-
tegridade em face de eventuais danos 
ambientais”.  

Outras ações - O magistrado, em duas 
outras ações civis públicas com o mesmo 
objeto e movidas pelo Ministério Público 
Federal, condenou às mesmas penalida-
des, o Município de Porto Seguro, a União 
Federal, a Cabana Águia Dourada e seu 
proprietário Alberto Traponni e também a 
Cabana Zé do Coco e seu proprietário José 
Ribeiro do Nascimento. 

Papel do magistrado 
muda com novo CPC

Por Brenno Grillo

A partir de amanhã, 18/3, o papel da 
magistratura mudará, principalmente pela 
linha processual conciliadora e de coope-
ração que será adotada com o novo CPC. 

Com o novo CPC, os magistrados pas-
sam a ser parte do processo e deverão co-
operar sempre que for possível ou neces-
sário. Um dos exemplos é o art. 191 do 
novo Código, que permite às partes e ao 
juiz fixar o calendário processual desde que 
haja comum acordo.

Esse modelo mais maleável e partici-
pativo de atuação do magistrado segue a 
linha desejada pelo Fórum Permanente de 
Processualistas Civis. Essa maior maleabi-
lidade permite definir, no curso da ação, 
quais bens são impenhoráveis e como 
substituí-los, além de delimitar o número 
de instâncias, de petições ou de testemu-
nhos a serem apresentados.

Essas possibilidades são trazidas pelo 
art. 190: “Versando o processo sobre di-
reitos que admitam autocomposição, é líci-
to às partes plenamente capazes estipular 
mudanças no procedimento para ajustá-lo 
às especificidades da causa e convencionar 
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 
deveres processuais, antes ou durante o 
processo”. 

Outro ponto que mostra a cooperação 
tripartite entre partes e juízes é o art. 321: 
“O juiz, ao verificar que a petição inicial 
não preenche os requisitos dos artigos 
319 e 320 ou que apresenta defeitos e 
irregularidades capazes de dificultar o 
julgamento de mérito, determinará que o 
autor, no prazo de 15 dias, a emende ou 
a complete, indicando com precisão o que 
deve ser corrigido ou completado”.

Nesse dispositivo é explícita a ênfase ao 
diálogo entre os atores processuais, pois o 
magistrado deve deixar claro qual é o de-
feito da petição, e não apenas recusá-la e 
pedir a correção. 

Os juízes também ganharam mais po-
deres em certas ocasiões, como em co-
branças não pagas. Com o novo CPC, o 
juiz pode combinar poderes para cobrar o 
devedor que não paga. 

O juiz deve eliminar ou tentar extinguir 
a zona morta do processo, identificando as 
questões que podem ser descartadas e oti-
mizar o andamento do processual.

Fonte: CONJUR

CNJ estuda meios 
para "eternizar" 

documentos digitais
O Conselho Nacional de Justiça come-

çou a estudar qual formato seria ideal para 
a preservação de documentos digitais, atu-
almente em linguagem HTML na maioria 
das comarcas. A implantação do PJe em 
todos os tribunais do país é uma das metas 
prioritárias do CNJ e um dos seus objetivos 
é possibilitar o armazenamento dos docu-
mentos judicais em mídias que possam ser 
acessadas no futuro.

A Coordenação de Informática Legisla-
tiva e Parlamentar do Senado defende o 
armazenamento em formato PDF-A devi-
do ao risco de, no futuro, não se conseguir 
acessar os documentos que tramitam hoje 
no PJe, caso não haja mais uma tecnologia 
compatível, assim como ocorreu com os 
antigos disquetes.

NUASG informa limpeza 
dos reservatórios d’água 
durante Semana Santa

O NUASG programou uma ação de la-
vagem geral dos tanques (reservatórios de 
água) inferiores e superiores dos prédios 
desta Seccional (Sede, Anexo, Marcenaria 
e JEFs) para os dias 19 à 22 de março, pe-
ríodo da Semana Santa. Ressalta que não 
haverá água nos prédios nesse período.


