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Aniversariantes  
Hoje: Andréa Oliveira D’Almeida Mon-
teiro (11ª Vara), Denise Maria Saraiva 
Nóbrega (9ª Vara), Maria Carmen da 
Gama Coelho (NUCJU), Reinaldo Lo-
pes Rocha (NUASG), Aurelino Souza 
Pires e Luciana Amorim Trindade (am-
bos de Irecê). Amanhã: Liliana Valeria 
Ribas de Almeida (12ª Vara), Soyonara 
Pereira Bittencourt (3ª Vara) e Iranei-
de Souza de Santana (Alagoinhas).
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TRF1 nega reintegração de posse 
sobre área indígena na Bahia

Tribunal reformou sentença da Justiça Federal em Ilhéus
A 4ª Turma do TRF1 reformou, por 

unanimidade, a sentença da Justiça Fe-
deral em Ilhéus que garantira a um fa-
zendeiro do município de Pau Brasil a 
posse de terras em uma área considerada 
indígena. 

A União e o MPF pediram ao TRF1 
a reforma da sentença por entenderem 
tratar-se de área de domínio público “in-
suscetível de aquisição mediante sim-
ples transcrição cartorial”. Isso porque, 
embora a região ainda não tenha sido 
demarcada, uma lei estadual de 1926 
garante a preservação de recursos flo-

restais e a proteção dos índios Pataxó e 
Tupinambá que lá vivem.

O MPF também alegou que os indíge-
nas não ocupam a integralidade da área 
da fazenda e, segundo relato de testemu-
nhas, já estariam acampados numa terra 
vizinha, o que se afigura “desproporcional 
a proteção possessória reivindicada”.

O relator, juiz federal convocado Ro-
drigo Navarro de Oliveira, deu razão 
à União e ao MPF, frisando que o arti-
go 231 da Constituição Federal define 
como terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios aquelas por eles habitadas 

em caráter permanente, utilizadas para 
suas atividades produtivas e necessárias 
a sua reprodução física e cultural, dentre 
outras características.

A ocupação por não índio de terras 
indígenas configura “mera detenção” e 
não gera efeitos possessórios. Este en-
tendimento já foi adotado pelo TRF1 no 
julgamento de casos semelhantes. “Res-
tam inaplicáveis às questões territoriais 
indígenas os conceitos civilistas de pos-
se e propriedade”, ressaltou o juiz.

Como a demarcação de terras indíge-
nas é necessária para fixar seus limites, 
o relator determinou o retorno dos autos 
à vara de origem para prova pericial e 
laudo antropológico. “Se for verificado 
que o imóvel integra área indígena, tal 
circunstância basta para desfigurar o 
direito à reintegração de posse”, finali-
zou o magistrado.

Convite para ação de 
voluntariado social

Por Beth Alves
Sou servidora aposentada da Jus-

tiça Federal da Bahia e diretora dos 
Projetos Sociais do Voluntariado do 
Centro Comunitário da Pituba.

Sei que muitos de nós temos nos 
cobrado uma atuação como voluntá-
rios em alguma atividade dirigida às  
pessoas menos favorecidas. 

Se você acha difícil encontrar algu-
ma instituição onde possa exercer esse 
compromisso, o Centro Comunitário da 
Pituba, tão perto da maioria de nós,  
abriga diversos projetos sociais,  entre 
eles, o Telecentro, direcionado à inser-
ção digital para jovens e adultos que 
precisam desse conhecimento para in-
gresso no mercado de trabalho. 

E não fica por aí: mantém cursos 
especiais para pessoas idosas que 
desejam fazer parte do mundo digi-
tal para interagir através da internet 
e, de certa forma, para não se sentir 
alheadas das conversas familiares, 
que, nos dias de hoje, são permeadas 
de assuntos sobre redes sociais, fotos 
digitais, chats, blogs etc.

Os cursos têm duração de 4 me-
ses e funcionam durante a semana 
pela manhã, tarde e noite e aos sá-
bados pela manhã e pela tarde. En-
fim, há opções de horários para todas 
as necessidades. Contamos com sala 
climatizada, com equipamento de ex-
celente qualidade e infraestrutura ge-
rencial de apoio às atividades.

As aulas começam agora, no início 
de agosto e se fundamentam em Win-
dows e Word básicos, além dos progra-
mas de rede mais comuns, o que, sem 
dúvida, permite à maioria dos servido-
res desta Casa  atuar com segurança. 

Margem
da Palavra

Bora Bora pelo olhar de Euvaldo Pinho

O JFH reproduz as aventuras do mer-
gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho, publicadas na Primeira 
Região em Revista. 

Já trouxemos as histórias e fotografias 
de Euvaldo Pinho pela Itália, Mar Verme-
lho, Ilha do Bananal, Deserto do Ataca-
ma, Ilhas Gregas, Patagônia, Marrocos, 
Cuba, Veneza, Atol das Rocas, Malásia, 
Indonésia, Tunísia, Jalapão, Avignon, 
Marselha e Transamazônica. 

Transcrevemos hoje o relato da via-
gem de Euvaldo Pinho por Bora Bora.

A PÉROLA DOS MARES DO SUL

“Ia orana” ou “oi, como vai?” é a 
expressão perfeita para cumprimentar 
você, leitor, e, convidá-lo a conhecer Bora 
Bora. Localizada a 230 km da ilha de 
Ttaiti (Papeete), na Polinésia Francesa, 
esta maravilha recebe turistas do mundo 
inteiro e é frequentada por artistas e fa-
mosos. Sei que sou um anônimo, mas o 
charme de Bora Bora faz qualquer mortal 
se sentir um rei no paraíso. Bora Bora?

Não saberia dizer qual das viagens foi 
ou é a mais especial. A sensação é a de 
que todas, sem exceção, têm algo a mais 
para marcar minha lembrança e para 
acrescentar a meus humildes conheci-
mentos sobre os lugares que visitei.

Enquanto o Carnaval 
era festejado em nosso 
amado Brasil, parti em di-
reção às águas paradisía-
cas da Polinésia Francesa, 
velha conhecida de nosso 
grupo de mergulhadores 
da “Captain Dive”. 

Na minha opinião, é a 
mais bela das ilhas do Pa-
cífico Sul. Porém, quando 
a vejo rodeada por um 
grande anel de águas azuis 
cristalinas protegidas pe-
los “motus” (ilhotas) e 
perfeitas para o mergulho 
profundo ou snorkeling... 
é de tirar o fôlego.

Mergulhar em Bora Bora é algo in-
descritível. Raias, tubarões, tartarugas e 
demais espécimes nativas da região não 
são nada tímidas e costumam ficar próxi-
mas aos turistas, não só nas profundezas 
como também em águas rasas próximas 
aos hotéis e restaurantes.

A combinação entre praias paradisía-
cas e montanhas verdes é perfeita e per-
mite aos turistas conhecerem a ilha a pé 
ou de bicicleta. Vaitape é a aldeia prin-
cipal onde se pode encontrar supermer-
cado, farmácia, hotéis e pousadas. Ela 
é habitada pelos nativos com tatuagens 
excêntricas e tribais. 

A hospitalidade é uma das caracterís-
ticas mais marcantes dos polinésios, que 
costumam saudar os turistas com cola-
res de flores na chegada e de conchas 
na despedida. E antes de me despedir 
de você, leitor, quero dizer “Maururu”, ou 
“Obrigado” por ter aceitado meu convite 
de vir para Bora Bora.

Seminário Internacional 
de Prática Jurídica

A UNIFACS promove de 14 a 17 de 
agosto o primeiro evento destinado ao 
aperfeiçoamento da prática jurídica inter-
nacional (Cortes Internacionais e Cortes 
Internacionais Simuladas) para opera-
dores de direito: advogados, estudantes, 
juízes, professores e promotores. 

O evento, que é aberto à comunidade 
de Direito de todo o pais, também cons-
titui uma importante etapa preparatória 
para a edição nacional da Philip C. Jes-
sup International Law Moot Court Com-
petition, competição que será realizada 
na UNIFACS pelo segundo ano consecu-
tivo, em 2014.

O encontro será conduzido por Debo-
rah Skorupski e Regan Hildebrand, reno-
mados profissionais atuantes na área de 
Direito Internacional e Direitos Humanos, 
ambos com ampla experiência no plane-
jamento e organização de competições 
voltadas para a resolução de conflitos 
internacionais.

Trata-se de uma grande oportunida-
de para que os interessados em parti-
cipar da Philip C. Jessup, em 2014, 
obtenham importantes informações 
e treinamento para a competição de 
cunho internacional. Na edição passa-
da, o evento contou com a participação 
do juiz federal Saulo Casali, na condi-
ção de julgador.

Para mais informações, visite o site 
www.unifacs.br/jessup


