
Edição n. 4.665- Salvador – Bahia. Terça-feira, 10/01/2017.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Luciano Souza de Jesus (Jequié) e  Wagner Leandro da Silva (Irecê). Amanhã: 
Maria Carolina Rocha Ribeiro da Silva (Turma Recursal), Luiza Coutinho Braga (NU-
CJU), Luiz Quaresma de Mello Neto (NUCRE), Fernando Antônio Souza Peleteiro 
(Feira de Santana), Selma dos Santos Velame (1ª Vara), Danilo César Lima Barros 
(Guanambi) e  Gracieli Araujo de Souza (SEPLO). 

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro. Supervi-
são, redação, fotos, distribuição, diagramação e 
impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia 
Magalhães. Estagiária de Jornalismo: Isabel Portela. 
Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encami-
nhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Gui-
marães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.
jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Projeto pretende cortar 
50% do papel usado 

na Justiça do Amazonas
O Tribunal de Justiça do Amazonas 

lançou o projeto Justiça sem Papel, que 
deve reduzir em mais de 50% o uso de 
papel. A proposta foca na impressão de 
certidões, ofícios, alvarás, citações, e 
outros documentos, que passaram a ser 
encaminhados por meio digital às insti-
tuições públicas que sejam partes nos 
processos. Pelas estimativas iniciais, já 
haveria uma economia de quase R$ 2 
milhões por ano, com a implementação 
do projeto pioneiro.

Para lançar o Justiça sem Papel, o 
presidente do TJAM, desembargador 
Flávio Pascarelli, firmou convênios 
com as instituições e baixou portarias 
para garantir a substituição do envio 
de documentos físicos pelo meio di-
gital. Na primeira etapa, a medida 
alcançará 100 entes públicos como 
Ministério Público, Defensoria Pública, 
Secretarias, fundações, autarquias, 
procuradorias, unidades prisionais, 
entre outros, e também alguns dos 
grandes litigantes da iniciativa priva-
da, como a concessionária de energia.

Em janeiro de 2017, entrarão no 
projeto mais 100 empresas, somente 
do setor privado — como operadoras de 
telefonia, bancos, lojas e construtoras. 
Além de proporcionar economia para o 
Judiciário e ganho para o meio ambien-
te, o projeto traz mais celeridade pro-
cessual, pois a documentação que, em 
alguns casos, levava até 90 dias para 
que a parte fosse comunicada, agora, 
por meio digital, o ofício, a citação ou 
outro documento podem ser acessados 
de imediato. Para isso, a Divisão de TI 
do tribunal desenvolveu uma área no 
portal onde os documentos são acessa-
dos pelas empresas cadastradas, que já 
receberam login e senha.

Todos os atos ficam identificados no 
processo. “O que pretendemos é bus-
car alternativas, dentro dos recursos 
que dispomos, que nos permitam gerar 
economia para o Tribunal de Justiça do 
Amazonas e, ao mesmo tempo, melho-
rar o andamento processual, proporcio-
nando maior agilidade ao trâmite”, afir-
mou Pascarelli. Somente com o envio de 
cartas, o TJAM gasta cerca de R$ 300 
mil por mês. Com o projeto, o custo deve 
cair em mais de 50%. 

Fonte: CNJ

VERDE
ÁREAJuiz federal em Eunápolis condena réus por 

derrubada de vegetação da Mata Atlântica 
O juiz federal da Subseção de Eunápolis 

Alex Schramm de Rocha, em duas ações 
civis públicas movida pelo IBAMA, conde-
nou três réus por danos ao meio ambiente.

Na primeira ação, contra Silvana Apa-
recida Ferras Correa e Sarah Rodrigues 
Curi, o magistrado condenou ambas à re-
composição paisagística de área afetada 
por dano ambiental causado, com destrui-
ção de 1.190m² de vegetação nativa de 
bioma da Mata Atlântica, sem autorização 
do órgão competente e com o objetivo de 
construir um condomínio. 

Para a recomposição, o magistrado de-
terminou o prazo de 90 dias e que fosse 
empregada vegetação característica do 
ecossistema atingido, na forma de Plano de 
Recuperação de Área Degradada (PRAD) a 
ser aprovado pelo IBAMA, aplicando ainda 
multa diária de R$ 100 para o caso de des-
cumprimento.

O julgador determinou também a aver-
bação da condenação da recuperação do 
dano ambiental à margem da matrícula 
imobiliária em virtude do caráter propter 
rem da obrigação.

Na segunda ação civil pública, movi-
da pelo IBAMA conta Tadao Arai, o ma-
gistrado considerou o réu como responsá-
vel por condutas ilícitas e lesivas ao meio 
ambiente consistente em desmatar 0,24 
ha de vegetação em Área de Preservação 

Permanente em dois córregos; desma-
tar 4.55 ha de vegetação nativa de Mata 
Atlântica nos estágios inicial e médio de 
regeneração; extrair areia para a comer-
cialização, em área de Mata Atlântica em 
estágio médio de regeneração; e também 
pelo armazenamento de lenha nativa de 
Mata Atlântica, sem autorização dos ór-
gãos ambientais competentes. 

Assim, o réu foi sentenciado à recom-
posição paisagística da área objurgada, em 
90 dias, empregando vegetação caracterís-
tica do ecossistema atingido, na forma de 
Plano de Recuperação de Área Degradada 
a ser aprovado pelo IBAMA, sob pena de 
incidência de multa diária de R$ 1 mil para 
o caso de descumprimento. 

Também foi condenado o réu a averba-
ção da Reserva Legal da sua propriedade 
no Cartório de Registro de imóveis, caso 
não esteja registrada no órgão ambiental 
competente através da inscrição no Ca-
dastro Ambiental Rural, nos termos do 
artigo 18 § 4º, Lei 12.651/2012 – Novo 
Código Florestal.

Em ambas as ações, o IBAMA foi au-
torizado a recuperar as áreas por conta 
própria, se os réus não o fizerem no prazo, 
devendo estes reembolsarem o órgão pelos 
valores gastos na recuperação das áreas.

Nas duas ações civis públicas, o IBAMA 
também requereu o pagamento de indeni-

zação a ser revertida para o Fundo Federal 
de Direitos Difusos, em função dos danos 
morais causados ao meio ambiente.

O magistrado, no entanto, considerou 
que apesar de perfeitamente admissível a 
ocorrência de dano extrapatrimonial cole-
tivo pela lesão causada ao meio ambiente 
histórico e cultural e, embora se admita a 
indenização por danos morais coletivos, 
não é qualquer atentado à coletividade que 
pode acarretar esse tipo de dano, resultan-
do na responsabilidade civil.

“Verifico que esse requisito não foi 
preenchido, pois, em razão do próprio ta-
manho da área, a alteração efetuada foi 
pouco significante. Portanto, entendo que 
não houve, na conduta das requeridas 
intensidade e extensão suficientes para 
agredir o patrimônio moral coletivo e para 
justificar a condenação ao pagamento de 
indenização”.

Segundo o julgador, as questões relati-
vas ao meio ambiente estão disciplinadas 
no art. 225 e seguintes da Constituição 
Federal como direito de todos, e isso con-
fere à matéria a natureza de bem de uso 
comum do povo e essencial à qualidade de 
vida, impondo ao poder público e à própria 
coletividade o dever de protegê-lo e pre-
servá-lo. Além disso, a Constituição impõe 
condutas preservacionistas a quantos pos-
sam direta ou indiretamente gerar danos ao 
meio ambiente.

Ajufe vê sistema 
prisional “falido”

O presidente da Associação de Juízes 
Federais (Ajufe), Roberto Veloso, avaliou 
nesta terça-feira (3) que o sistema prisio-
nal está “falido” porque “nem pune e nem 
recupera” os presos. Para Veloso, é preciso 
isolar os líderes das facções.

A rebelião no Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim (Compaj), em Manaus (AM), 
entre o último domingo (1º) e esta segun-
da-feira (2), durou mais de 17 horas e foi 
considerada pelo governo local “o maior 
massacre” do sistema prisional do Ama-
zonas, resultando na morte de pelo menos 
56 presos.

“O sistema penitenciário brasileiro vive 
momentos de intensa ineficiência, quando 
facções criminosas dominam os presídios 
estaduais. Nesse contexto, as penitenciá-
rias federais de segurança máxima têm se 
mostrado uma experiência exitosa, verda-
deiras ilhas de excelência em um sistema 
falido que nem pune e nem recupera”, 
afirmou Veloso.

“Esse modelo federal de presídio se 
apresenta como uma saída para o isola-
mento dos líderes dessas facções e para 
punição de crimes graves. Investir no 
sistema penitenciário federal represen-
ta uma alternativa viável para a inacei-
tável situação dos presídios estaduais, 
não só do Estado do Amazonas, mas de 
todo o Brasil”, completou o presidente 
da Ajufe.


