
Edição n. 4.468 Salvador – Bahia. Quinta-feira, 25/02/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Sandra Lopes Santos de Carva-
lho, juíza federal da 23ª Vara, Katia 
Fernandes Pereira (NUCAF), Carla Fu-
giwara Santos (12ª Vara), Eraldo Alves 
Amorim (SECAD), Mário Cleydson Góis 
de Oliveira (Feira de Santana) e Andréa 
Maia Santos (5ª Vara).
Amanhã: Lourival Matos (NUCJU), Ana 
Cristina Ferreira Mendes (2ª Vara), Ma-
gali do Nascimento Batista (NUCJU) e 
Samara Kayse Freire Rocha (8ª Vara).

Parabéns

Justiça Federal em Bom Jesus da Lapa 
julga improcedente ação contra 
ampliação de parque nacional

Ex-presidente Lula foi considerado parte ilegítima na Ação Popular
A juíza federal da Subseção de Bom 

Jesus da Lapa Danila Almeida julgou im-
procedente ação popular contra o ex-pre-
sidente Luis Inácio Lula da Silva, a União 
e o IBAMA, na qual os autores pretendiam 
a nulidade do Decreto Presidencial que 
ampliou o Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas.

O referido Parque Nacional passou, por 
decreto presidencial, de 84 mil hectares 
para 231 mil hectares. Segundo os auto-
res, o decreto seria lesivo ao patrimônio da 
União, de Minas Gerais, da Bahia e dos 
municípios abrangidos pela ampliação por-
que as indenizações representariam prejuí-
zo aos cofres da União. 

O IBAMA alegou que o processo de 
ampliação do Parque Nacional não apre-
senta nenhum vício, além de não impor-
tar nenhuma lesividade ao patrimônio 
público ou à moralidade administrativa 
mas atenderia ao interesse público, por 
“proteger amostras dos ecossistemas 
existentes na região, assegurando a pre-
servação de seus recursos naturais e 
proporcionando oportunidades contro-
ladas para uso pelo público, educação, 
pesquisa científica e também contri-
buindo para a preservação do Cerrado, 
evitando-se a depredação da área” 

A União aduziu que os autores buscam 
não a proteção do erário, mas a defesa 
de interesses privados e egoísticos, pre-
sumivelmente daqueles que titularizam 
a propriedade de terras na área que será 
abrangida pela ampliação do Parque Na-
cional Grande Sertão Veredas” e que o de-
creto que ampliou o parque foi editado no 
cumprimento da obrigação constitucional 
de definir áreas especialmente protegidas 
em todas as unidades da federação e que 
foram cumpridas as finalidades propostas 
para a consulta pública e a legislação.

O então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva apresentou contestação alegando sua 
ilegitimidade uma vez que não expediu o 
decreto que foi assinado pelo vice-presi-
dente, no exercício da Presidência. O Juízo 
reconheceu a ilegitimidade passiva do ex-
-presidente Lula por não ter sido demonstra-
da sua participação no ato impugnado, res-
tando determinada a sua exclusão do feito.

A magistrada entendeu que a amplia-
ção do parque baseou-se em estudos sobre 
a importância da preservação do cerrado, 
em notas técnicas elaboradas por experts 
do IBAMA e estudos realizados in locu.

Além disso a julgadora concluiu que 
todas as comunidades dos municípios 
abrangidos pela ampliação foram devida-

mente informadas das consequências da 
criação do parque. Além de audiências 
públicas, houve ampla divulgação com 
publicações em jornais e rádios e uso de 
veículos com alto-falante: “Há vasta e 
concludente prova a demonstrar o cará-
ter plural e participativo do processo que 
antecedeu a criação do Parque Nacional 
Grande Sertão Veredas”.

“No que diz respeito à ocorrência de le-
são ao patrimônio público, pelo fato de a 
instituição de um Parque Nacional impor 
desnecessariamente ao Erário o dispêndio 
de uma quantia considerável de dinheiro 
a título de indenizações, deve-se levar em 
consideração que dano ao Erário só haveria 
no caso de nulidade do procedimento rela-
tivo à criação do parque”. 

E concluiu:“o gasto relativo às indeni-
zações diz respeito apenas à justa inde-
nização àqueles que vierem a sofrer os 
efeitos do ato expropriatório realizado em 
benefício da coletividade. Assim sendo, a 
coletividade beneficiada deve arcar com 
o ônus correspondente ao benefício, não 
se tratando, portanto, de lesão aos cofres 
públicos.” ressaltando que o preço da terra 
na região é barato, o que, inclusive, atraiu 
grandes produtores rurais oriundos de ou-
tros estados.

CNJ autoriza reajuste 
do auxílio-alimentação

A Portaria Conjunta n. 1, de do CNJ, 
assinada pelos presidentes do CNJ, TSE, 
STJ, TST, STM e TJ-DF, o valor do auxílio-
-alimentação e da assistência pré-escolar 
serão reajustados para R$ 884,00 e R$ 
699,00, respectivamente. 

Segundo o documento, a implantação 
dos novos valores no exercício de 2016 fica 
condicionada à disponibilidade orçamentá-
ria de cada órgão. 

A Administração do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região informou que a Justi-
ça Federal também será beneficiada. O CJF 
vai definir a partir de quando será imple-
mentado o reajuste dos benefícios na Justi-
ça Federal, depois de análise orçamentária.

O Eu Profundo 
e os Outros Eus

                 de Fernando Pessoa 

Na coluna 
Leitura Obriga-
tória, ao longo 
de cinco anos, 
já indicamos 45 
livros mas ape-
nas um deles foi 
de poesia. Os 
demais foram 
todos roman-
ces. Hoje resga-
tamos um livro 
essencial para 
quem gosta de 
poesia.

O Eu Profundo e os Outros Eus forne-
ce ao leitor ampla visão da obra do maior 
poeta português do século XX. Aqui, além 
de uma pequena biografia de Fernando 
Pessoa, estão seus poemas mais signi-
ficativos, desde aqueles assinados com 
seu próprio nome, como “Mensagem”, 
“Autopsicografia” e “Mar Português”, até 
os atribuídos aos seus heterônimos mais 
conhecidos: Ricardo Reis, Alberto Caeiro 
e Álvaro de Campos.

Para quem ainda não conhece a 
obra de Pessoa, ou para aqueles que 
pretendem iniciar uma fascinante e 
inesgotável viagem pelo universo do 
autor, essa antologia revela a estrutura 
essencial da sua obra literária.

“Poema em Linha Reta”, uma dos 
seus poemas mais famosos, encontra-
-se nessa compilação. Publicado pelo 
heterônimo Álvaro de Campos, nele, o 
eu-lírico se impõe crítico em relação a 
si próprio e interroga o leitor pedindo 
respostas, se apresentando por meio de 
adjetivos autodepreciativos. 

De Alberto Caeiro, considerado o 
mestre dos demais heterônimos, o 
mais ligado à natureza e o mais avesso 
ao pensamento filosófico, para quem 
“Pensar é estar doente dos olhos”, so-
mos presenteados com o seminal poe-
ma “O Guardador de Rebanhos”.

Outro famoso poema, o longo “Taba-
caria”, também está presente no livro. 
Publicado pela primeira vez em 1928, 
mais uma vez usando o heterônimo Ál-
varo de Campos, Pessoa mergulha nas 
profundezas da angústia, do pessimis-
mo, retornando ao tema da inquietação 
diante do incompreensível. “Tabacaria” 
talvez seja a poesia mais significativa 
desse heterônimo, pois nele podemos 
encontrar eco de muitas das caracterís-
ticas presentes em sua obra.

Obrigatória

Leitura

Cuidado ao escrever na web
A Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento como 

garantia fundamental (art. 5º, inciso IV). No entanto, a mesma norma constitucional tam-
bém resguarda o direito à indenização por dano à imagem (art. 5º, V).


