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Aniversariantes
Hoje: Dr. Ailton Schramm de Rocha, 
juiz federal da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso, Cristiane Silva Chagas                                       
(6ª Vara), Lázaro Alves Bezerra                                             
(Jequié), Maria de Lourdes Santos 
Magalhães (23ª Vara), Ricardo José 
Pitombo Kuehn (NUTEC). 
Amanhã: Marcus Vinicius Souza 
Soares (Turma Recursal), Angeline 
Nardelli Fonseca (Paulo Afonso), 
Gislianne de Souza Couto Raffaele 
(Itabuna), Paulo Henrique Vaz de 
Castro (Barreiras), Fábio Luís dos 
Santos Farias (Ilhéus), Ricardo Dias 
Cardoso e Ester Maria Correia Ma-
dureira (ambos de Vitória da Con-
quista).
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A Subseção Judiciária de Irecê rea lizará 
no próximo mês de abril quatro novas au-
diências públicas na Chapada Diamantina 
dando prosseguimento à primeira série, re-
alizada em 2009 nos municípios de Anda-
raí, Mucugê e Palmeiras. 

As audiências dão continuida de ao ob-
jetivo de colher informa ções para a Ação 
Civil Pública n. 2009.33.08.000254-5 
movida pelo Ministério Público Federal 
contra a União Federal, o IBAMA e o Insti-
tuto Chico Mendes de Conservação e Bio-
diversidade onde são requeri das medidas 
de caráter material, ad ministrativo e até 
normativo, relativas à prevenção e combate 
a incêndios no Parque Nacional da Chapa-
da Diaman tina, reconhecidamente um dos 
maio res patrimônios naturais do país. 

O pro cedimento será presidido pelo juiz 
federal da Subseção de Irecê, Leonar do 
Tocchetto Pauperio, o mesmo magistrado 
que realizou a primeira série de audiências 
públicas na região quando exercia a titula-
ridade plena da Subseção de Jequié.

Por meio das novas audiências, será 
possível colher, junto às comunidades locais 
e aos agentes administrativos envolvidos 
na preservação daquela unidade de con-
servação, informações importantes para o 
acertamento da lide, mormente acerca dos 
procedimentos e ações já implementados 
pelos réus para a estruturação da unida-
de de conservação, dos resultados obtidos 
com tais medidas e da atual situação de 
conservação da unidade ambiental relati-
vamente aos danos historicamente causa-
dos pelos incêndios.

As audiências estão marcadas para as 
seguintes datas e locais: 

Dia 1º/04: Sede do Município de Anda-
raí, às 14h; Dia 2/04: Sede do Município 
de Mugucê, às 9h; Dia 3/04: Distrito de 
Guiné (Mucugê), às 10h; Dia 4/04: Distrito 
de Caeté Açu (Palmeiras), às 10h. Nos dias 
5, 6 e 7/4 haverá uma inspeção judicial na 
Travessia do Vale do Pati.

Para o juiz federal Leonardo Pauperio, as 
primeiras audiências públicas levaram es-

Justiça Federal realiza na Chapada Diamantina 
nova série de audiências públicas 

clarecimentos à população da região e des-
pertaram nas comunidades a neces sidade 
de maior preservação, reduzindo a prática 
da piromania, quando pessoas simplesmen-
te ateiam fogo na mata apenas por hábito. 
Muitas vezes, os incendiários nem preten-
dem fabricar carvão ou preparar o solo para 
plantio, mas apenas provocar o fogo. 

A bateria de audiências contará com 
o apoio de agentes de segurança da Se-
ção Judiciária e com policiais federais, e 
a expectativa é de que tenham a mesma 

repercussão das anteriores, com signi-
ficativa participa ção das comunidades 
locais, resultan do na tomada de inúme-
ros depoimentos que versaram sobre os 
incêndios que ocorrem rotineiramente 
na região, suas causas, efeitos e ofere-
cimento de soluções. 

Os primeiros ciclos de audiências con-
taram com a presença de autoridades em 
nível nacional, estadu al e municipal, além 
de pesquisadores, professores e alunos de 
Direito interes sados em contribuir com as 
discussões. Na ocasião, a co munidade ma-
nifestou sua satisfação em ter a presença 
da Justiça Federal pela primeira vez na 

Cena da Chapada Diamantina durante incêndio

região, destacando a im portância da apro-
ximação do Poder Ju diciário Federal com 
as localidades que não possuem sede do 
órgão judicial. 

As audiências buscam esclarecimen tos 
sobre questões técnicas, adminis trativas, 
econômicas, sociais e jurídicas relativas 
às ações do poder público e da sociedade 
para preservação do pa trimônio ambiental 
do Parque Nacional da Chapada Diamanti-
na, que tem sofri do grandes incêndios que 
provocam as soreamento e erosão em nas-
centes de bacias hidrográficas importantes 
como as dos rios Paraguaçu e de Contas, 
sabendo-se que significativa área do par-
que está ameaçada, assim como sua fau-
na e flo ra, com espécimes que ainda não 
foram catalo gados e são objeto de estudo 
para botânicos sendo que muitas das 400 
espécies vegetais locais só existem naquela 
região e estão sob ameaça de extinção.

Os interessados em participar das audi-
ências podem requerer sua inscrição ante-
cipadamente pelo e-mail: 01vara.iee@trf1.
jus.br, devendo consignar os pontos que 
pretendem defender e indicar o nome do 
seu representante. Poderão ser encaminha-
dos quaisquer documentos relacionados ao 
tema para o endereço eletrônico ou o ende-
reço da Subseção na Rua Rio Corrente, s/n. 
Bairro Loteamento Jardim Tropical-CEP 
44900-000, Irecê-Bahia.

O diretor do Foro da Se-
ção Judiciária da Bahia, juiz 
federal Ávio Novaes, sensi-
bilizado com o caos que se 
forma durante a saída dos 
veículos do Fórum Teixeira 
de Freitas no final do expe-
diente, determinou ao agen-
te de segurança judiciária 
Joilton Pimenta estudo de 
viabilidade que apontasse 
melhorias para o trânsito, 
com ênfase no bem estar 
dos nossos servidores, ma-
gistrados e transeuntes. 

Uma série de reuniões 
foram realizadas, inclusive 
com o secretário de trans-
portes do município, José Carlos Aleluia e, em seguida, com superintendente da Tran-
salvador, Fabrízzio Muller, que, de pronto, já adotou uma das providências elencadas: a 
instalação do sistema de fotossensor.

Contudo, queremos chamar atenção do usuário para que redobre a atenção quando da 
saída das nossas dependências. Segundo o técnico responsável pela instalação dos sen-
sores, há a possibilidade de alguém que desavisadamente sai pelo portão direito — vindo 
da entrada principal do prédio — ser autuado pelo sinal vermelho, o que não desejamos. 
Assim, também deve-se ter muito cuidado com o pedestre naquela área pois muitos deles, 
por imprudência, não prestam atenção nos veículos que saem do nosso prédio.

Seção Judiciária vence 1º round 
contra má educação no trânsito 
da Avenida Ulisses Guimarães

Nova presidente na 
Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia

A jurista Alice Gonzalez Borges toma 
posse hoje às 18h, como presidente da 
Academia de Letras Jurídicas da Bahia.   
A solenidade de posse da nova Mesa Di-
retora e do Conselho Fiscal para o biênio 
2013/2014, será na sede da entidade, no 
bairro da Graça.

Na edição 133 do
Primeira Região na TV
 Justiça Federal bate meta do CNJ re-

ferente ao SFH  Seção Judiciária de Mato 
Grosso adere ao pacto de ações integradas 
do comitê multi-institucional do sistema 
judicial do estado de Mato Grosso  Inau-
gurada mais uma vara federal na seccional 
de Mato Grosso  Matéria Especial sobre a 
posse dos novos juízes federais substitutos e 
a participação deles no curso de formação.

Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


