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Aniversariantes
Hoje: Antônio Walker Silva Matos (NU-
ASG), Karla Cristina Britto Ferreira 
(Campo Formoso), Maria das Graças dos 
Santos Oliveira (NUCRE), Odete Farias 
(Express Clean) e Valdiva Maria Pinhei-
ro Feijão (19ª Vara). Amanhã: Tamires 
Sebastião Nunes (NUCJU) e Micheline 
Barreto Times de Carvalho (2ª Vara). 
Domingo: Dr. Carlos D’Ávila Teixeira, 
juiz federal da 13ª Vara, Alberto Ribeiro 
dos Santos (VIPAC), Tales Matos Amo-
rim (Vitoria da Conquista), Lycia Maria 
Sá de Figueiredo Nora (Ilhéus), Tânia 
Rebouças e Vera Lúcia Oliveira dos 
Santos (ambas da 8ª Vara). Segunda-
-feira: Alideia Silva de Jesus (1ª Vara), 
Heide Oliveira Santos (11ª Vara), Layla 
Milena Marques de Oliveira (14ª Vara), 
Aline Cristiane Aguiar Pereira (Turma 
Recursal), Catarina Braga Rios Linder 
(SERGE) e Antônio Edson Mascarenhas 
as Silva (Feira de Santana).

Parabéns!!!
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Subseção de Teixeira de Freitas julga 
ausência de dolo em ação civil pública por 
autorização ilegal de cultivo de eucaliptos 

O juiz federal Leonardo Augusto de Al-
meida Aguiar, da Subseção Judiciária de 
Teixeira de Freitas, julgou improcedente 
ação civil pública de improbidade adminis-
trativa movida pelo MPF e IBAMA contra 
servidor do instituto de meio ambiente pe-
dindo sua condenação nas sanções previs-
tas no art. 12, inciso III, em razão de ter 
supostamente autorizada a implantação de 
empreendimento de silvicultura em fazen-
da em Teixeira de Freitas, em desconformi-
dade com as normas ambientais, extrapo-
lando suas atribuições legais e lesando o 
princípio da legalidade previsto no art. 11, 
da Lei 8429/92.

O MPF alegou que o servidor, chefe 
substituto do escritório regional do IBAMA, 
praticou ato ímprobo, violando o princípio 
da legalidade da Lei de improbidade ad-
ministrativa por ter autorizado o plantio de 
eucaliptos, já que não cabe ao IBAMA a 
concessão de licença ambiental, mas sim 
ao órgão estadual competente.

O réu alegou sua boa fé, informando 
que a autorização foi iniciada pelo antigo 

responsável pelo setor, tendo ele somen-
te ratificado o que imaginava ser correto 
e afirmou que o fato ilícito fora praticado 
sem dolo e sem prejuízo ao meio ambiente.

O magistrado reconheceu a materialida-
de e autoria do ato supostamente ímprobo 
já que o IBAMA declara que “o chefe ou 
o chefe substituto do escritório Regional 
e outros servidores não podem autorizar 
a implantação de empreendimentos sil-
viculturais. A competência para o licen-
ciamento ambiental dessa atividade está 
inserida na competência licenciatória dos 
Estados-Membros”. 

A conduta se amoldaria, em tese, ao 
previsto no art. 11, I, da lei 8.429/92: 
“Constitui ato de improbidade adminis-
trativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honesti-
dade, imparcialidade, legalidade, lealda-
de às instituições e notadamente: I - pra-
ticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência”

Mas, segundo o julgador, não bastam a 
prova da materialidade e da autoria para 
configurar o ato de improbidade adminis-
trativa, mas também o elemento subjetivo 
da infração: a má-fé ou o dolo. O magistra-
do concluiu que não se demonstrou má-fé 
na conduta do réu, ressaltando que a emis-
são de licença para o empreendimento não 
foi dele, que somente deu continuidade ao 
que já havia sido determinado pela chefia. 

Como pontuou o MPF, a extensão da 
competência do IBAMA não era clara para 
suas próprias chefias, razão pela qual o 
requerido não tinha conhecimento de que 
seu ato extrapolava sua competência.

O juiz alerta, ao julgar improcedente 
a ação, que não se deve confundir meras 
irregularidades administrativas com as gra-
ves faltas funcionais de improbidade, su-
jeitas às sanções da lei 8.429/92. “A im-
probidade administrativa é uma espécie 
de moralidade qualificada pelo elemento 
desonestidade, que pressupõe a conduta 
intencional, dolosa, bem como a má-fé do 
agente ímprobo”, finalizou.

 Página do CNJ atingiu quatro vezes 
o posto de maior repercussão mundial

Setecentos mil novos seguidores, 1 mi-
lhão de fãs espontâneos. Para o Conselho 
Nacional de Justiça, 2014 entrou para a 
história como aquele de maior alcance so-
cial em todos os anos. Presente nas redes 
sociais desde 2011, a conta do órgão no 
Facebook impulsionou o entendimento de 
seus programas, contribuindo para popu-
larizar temas como casamento homoafeti-
vo, conciliação e mutirões carcerários para 
os mais de 1 milhão de internautas, que 
seguem o CNJ. 

No ano, o perfil do CNJ no Facebook, 
atingiu quatro vezes o posto de página 
com maior repercussão do setor público 
do Brasil e do mundo. 

A primeira delas ocorreu em abril, du-
rante a campanha de combate à explora-
ção infantil. Em maio, novamente a página 
voltou a bater recorde com a campanha 
de mês do trabalhador. Em julho, fazendo 
referência a um vídeo da produtora Porta 

dos Fundos, a publicação que abordava as 
mudanças de regras para o cancelamento 
de serviços de telefonia também foi um dos 
mais curtidos e compartilhados na rede. E, 
em outubro, o perfil do CNJ voltou ao topo 
durante as eleições com o post da concilia-
ção conclamando a população a fazer as 
pazes com seus amigos. 

Aliando doses de humor, polêmica e 
foco na cidadania e nos direitos humanos, 
as campanhas do CNJ nas redes sociais 
superaram perfis de órgãos como NASA, 
Senado Federal, STJ, Casa Branca, minis-
térios da Justiça, do Esporte, da Cultura e 
da Saúde, entre outros. 

Além do Facebook, o órgão que visa a 
aperfeiçoar o trabalho do Judiciário possui 
ainda perfis no Twitter, YouTube, Instagram 
e Flickr. O objetivo é proporcionar ao cida-
dão alternativas para acesso ao conteúdo. 
As informações estão disponíveis em diver-
sos formatos: áudio, texto, vídeo e imagens. 

TJ da Bahia inaugura 
Fórum Regional do Imbuí

O Tribunal de Justiça da Bahia dá 
continuidade à política de valorização do 
1º Grau e descentralização do Judiciário 
inaugurando, no último dia 13/1, o Fórum 
Regional do Imbuí. As Turmas Recursais 
do TJBA já operam na unidade desde se-
tembro de 2014. Os Juizados Especiais de 
Defesa do Consumidor de Brotas e Exten-
são (NAJ) passaram a funcionar no novo 
endereço em outubro do ano passado. 

Adquirido por R$ 33 milhões, o prédio 
passou por reformas que custaram mais R$ 
12,8 milhões. São 10,5 mil m² divididos, 
quatro pavimentos, cinco elevadores e uma 
grande área de estacionamento.

O fórum fica na Rua Padre Casimiro 
Quiroga, Paralela, onde funcionava o de-
pósito de remédios da Farmácia Sant’ana. 
A poucos metros de dois pontos de para-
da de ônibus, o local é de fácil acesso aos 
cidadãos, independentemente do meio de 
transporte utilizado. 

O prédio já recebe aproximadamen-
te 180 audiências de conciliação por dia. 
Todo o pregão é feito de forma eletrônica. 
É um prédio ecologicamente correto, com 
aproveitamento da água da chuva.

No Instagram, já são 
quase 10 mil seguido-
res, com uma média de 
400 curtidas por post. 
No Twitter, o auge foi 
durante a campanha 
das crianças, que reve-
lou detalhes da vida de 
um homem que, na in-
fância, foi vítima de tra-
balho infantil. Durante 
um dia, ele contou deta-
lhes de sua vida e como 
a experiência o impac-
tou tanto profissional-

mente, como na criação de seus filhos.

O Twitter do Conselho Nacional de 
Justiça conta, atualmente, com 273.589 
seguidores e gera, normalmente, 13.252 
interações médias mensais. Já na página 
do órgão no YouTube, o CNJ apresenta 
vídeos institucionais variados e, semanal-
mente, publica o programa CNJ Respon-
de (onde um tema é respondido por um 
conselheiro ou juiz do CNJ) com acesso 
de, no mínimo, 400 visualizações por ví-
deo. Foram destaque os vídeos institucio-
nais do PJe e da Sustentabilidade, com 
1.017 e 1.184 visualizações, respecti-
vamente. O canal possui mais de 7 mil 
assinantes. 


