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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Leila Lessa (20ª Vara), Maria das 
Graças Gonçalves de Araújo (18ª Vara) 
e Marcelo Costa da Silva(Jequié). Ama-
nhã: Cláudio José Bonfim da Costa (NU-
CRE), Denise Severo Fiscina (NUCAF) e 
Jorge Assis de Oliveira (Áquila). Domin-
go: Daniel Francisco da Silva (Alagoi-
nhas) e Marcus Vinicius Santana Silva 
(NUTEC).Segunda-feira: Marcos Antônio 
dos Santos (Juazeiro), Mario César Bap-
tista de Andrade (19ª Vara), Rommel 
Robatto (NUCJU) e Ebner Oliveira Sena 
(Turma Recursal).Parabéns!!!

Cancelada manutenção 
de rede e portal segue
disponível no dia 14
Foi cancelada a manutenção nos 

equipamentos de rede neste sábado, 
14/12. O serviços de acesso ao Portal 
TRF1, internet, sistema Processual, e-
-Cint e e-Proc estarão disponíveis.

SINDJUFE-BA realiza 
debate sobre Estatuto 
do Judiciário - PEC 59

O debate sobre o Estatuto do Judiciá-
rio acontecerá na segunda-feira, 16/12, às 
10h, no auditório da Justiça Federal.

Após cobranças sobre informações 
concretas sobre esse projeto, o SINDJU-
FE-BA aprovou a realização de um de-
bate, trazendo um dos seus autores, a 
deputada federal Alice Portugal para tirar 
as dúvidas que deixaram apreensivos os 
servidores e entidades sindicais. 

Também debaterão esse assunto o de-
putado federal Amauri Teixeira (PT/BA), o 
juiz federal da 5ª Vara, Dirley da Cunha 
Jr (doutor em Direito Constitucional e pro-
fessor da mesma disciplina em cursos de 
mestrado e doutorado na UFBA) e a Fe-
deração de Servidores do Poder Judiciário 
Federal - FENAJUFE.

 A intenção é esclarecer totalmente o 
que a aprovação desse Estatuto significa-
rá para os servidores do Poder Judiciário 
Federal. Os servidores estaduais também 
foram convidados para conhecer melhor a 
proposta, que já foi aprovada na Câmara 
(PEC 190) e seguiu para o Senado sob o 
número 59.

TRF1 mantém decisão da 7ª Vara e 
indenização deve ser feita por precatório 
se decorrido prazo máximo constitucional 

A 4ª Turma do TRF 1 manteve decisão 
do Juízo Federal da 7ª Vara desta Seccio-
nal que, nos autos de ação de desapro-
priação em fase de execução, determinou 
ao INCRA que efetue o pagamento da in-
denização a proprietário de um imóvel em 
dinheiro, por precatório.

O INCRA recorreu ao Tribunal ao fun-
damento de que “um comando judicial 
que determina o pagamento mediante 
precatório da diferença do Valor da Terra 
Nua, antes mesmo de finalizado o prazo 
vintenário, não é compatível com o re-
gramento previsto na Constituição”. 

Sustentou também que o lançamento 
de Títulos da Dívida Agrária para comple-
mentar o valor da indenização fixada ju-
dicialmente não guarda qualquer relação 
com o lançamento original. “Apenas com 
a fixação de indenização judicial supe-
rior à oferta administrativa é que surgiu 
a necessidade de se emitir novos títu-
los”, argumentou a autarquia.

As razões do agravante não foram 
aceitas pelo relator, juiz federal convoca-
do Antônio Oswaldo Scarpa. O magistra-
do destacou que o INCRA insiste que não 
há relação entre o pagamento inicial pela 
terra nua e o pagamento da complemen-
tação, o que não é verdade. “Conforme se 
depreende da leitura da decisão agrava-
da, a questão relativa ao pagamento do 
restante devido à guisa de indenização 
pela terra nua já havia sido tratada em 
decisão anterior, contra qual o INCRA já 
havia recorrido”, disse o julgador.

Com relação ao argumento apresentado 
pela autarquia de que o comando judicial 
ocorreu antes de decorrido o prazo vintená-
rio, o relator esclareceu que o entendimen-
to da jurisprudência é no sentido de que os 
prazos de resgate, além de não poderem 
ultrapassar 20 anos, devem obedecer aos 
prazos do primeiro pagamento porque há 
necessidade de observação do tamanho da 
propriedade sujeita à desapropriação.

“O INCRA, quando realizou o depósi-
to inicial, deveria ter ofertado pela terra 
o seu valor de mercado. Como não o fez, 
não poder almejar ampliar o prazo ini-
cialmente proposto, deixando de cumprir 
a obrigação de indenizar o agravado no 
prazo de pagamento que tem correspon-
dência com o tamanho da propriedade”, 
explicou o magistrado em sua decisão.

Por fim, afirmou o relator que, “como o 
prazo de pagamento já se esgotou, deve o 
pagamento ser feito em dinheiro, por pre-
catório. A decisão agravada está em sin-
tonia com o entendimento jurisprudencial 
dominante e, também, com os dispositi-
vos legais e constitucionais mencionados 
pelo agravante”.

Fonte: TRF1

Servidores comemoram 
aniversário da diretora da SECAD

A sala da DIREF ficou pequena para to-
dos os colegas que quiseram felicitar a di-
retora da Secretaria Administrativa, Sandra 
Barco Nogueira, no seu aniversário, nesta 
quarta-feira, 12/12.

A aniversariante foi pega totalmente de 
surpresa pela grande quantidade de cole-
gas e, com o extremo bom humor que lhe 
é característico, disfarçou a emoção decla-
rando: “Eu não sei o que fiz para mere-
cer esse convívio maravilhoso com vocês, 
pessoas com extrema capacidade técnica 
e tamanho calor humano”.

Diversos colegas falaram em homena-
gem à diretora. A servidora Silvana Ribeiro 
lembrou que Sandra é uma excelente pro-
fissional que trabalha de forma célere mas 
em momento algum perde a doçura e a éti-
ca que lhe são inatas.

Ana Cláudia Xará complementou as pa-
lavras da colega lembrando o longo tempo 
em que priva da convivência com a aniver-
sariante e conhece como poucos a sua tra-
jetória pessoal e profissional. Disse que a 
vida é um aprendizado constante e a cada 
dia ela aprende um pouco mais com San-
dra, por quem tem uma profunda admira-

ção, sendo uma  pessoa sempre amiga e 
incansavelmente disposta a ajudar.

O diretor do NUCRE, Luiz Quaresma, 
que já ocupou a direção da SECAD no pas-
sado, lembrou como é difícil esta função e 
disse que uma das melhores características 
de Sandra é a capacidade de, mesmo nos 
momentos de tensão, levar todos que estão 
à sua volta a se acalmarem.

A diretora do NUTEC, Denise Carneiro 
lembrou que estamos todos juntos traba-
lhando na Justiça, um local onde a ética 
é uma das palavras-chave, e uma das que 
definiriam Sandra. Denise finalizou lendo 
um poema que recebeu aplausos de todos.

A funcionária Olga Santos também deu 
seu testemunho pessoal sobre o modo gen-
til, atencioso e amigo com que Sandra trata 
a todos, sempre com simplicidade e acon-
chego no coração.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes resumiu o sentimento de todos lem-
brando a longa relação de amizade que 
nutre pela diretora da SECAD, a quem co-
nhece desde criança e, na sua crença no 
espiritismo, reconhece que ambos tiveram 
ligações de amizade em vidas passadas. 

CNJ conclama toda 
população a participar 

do combate à corrupção
O CNJ lançou, no dia 9/12 - Dia Inter-

nacional de Combate à Corrupção -, uma 
campanha nas redes sociais para estimu-
lar os cidadãos a adotar comportamen-
to mais ético em situações corriqueiras, 
nas quais comportamentos desonestos 
passam quase despercebidos. As peças 
criadas tentam mostrar que o cidadão re-
voltado com a corrupção no setor público 
compra produtos piratas e aceita pagar 
propina para se beneficiar de uma situ-
ação que não ajuda no combate à cor-
rupção.

A compra de um produto pirata, em-
bora pareça um ato inocente, pode ali-
mentar uma rede que se mantém no 
mercado pela prática de inúmeros cri-
mes, como a corrupção de autoridades 
e policiais. Além disso, a pirataria preju-
dica o País, pois sobrevive da sonegação 
de impostos e da exploração do trabalho 
irregular. Da mesma forma, ao pagar pro-
pina, a pessoa está olhando apenas para 
seu interesse imediato, em detrimento do 
País e da sociedade.

A campanha é apenas uma pequena 
parte da ação do CNJ em prol do restabe-
lecimento da moralidade no País. O Con-
selho vem atuando para coibir eventuais 
desvios de magistrados e também no es-
tabelecimento de normas que deem mais 
transparência aos atos dos tribunais.

Neste ano, o Poder Judiciário, sob a 
coordenação do CNJ, estabeleceu como 
prioridade a Meta 18, que determina o 
julgamento dos processos relativos a im-
probidade administrativa e crimes contra a 
administração pública. A estimativa é jul-
gar 30 mil processos até o fim de 2013.
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