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Aniversariantes
Hoje: Michelle Moraes Lins (Guanambi), 
Ana Maria Lima Peregrino de Carvalho 
(Turma Recursal) e Natalia Marcelo Ro-
drigues Brito Santana (NUCJU). Amanhã: 
Amauri Fontes Nascimento (SECAD).
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Inovações no CPC serão 
abordadas hoje em curso 

Inovações sobre prazos, citação e inti-
mações no novo Código de Processo Civil 
são o tema da aula que o juiz federal Salo-
mão Viana apresenta hoje (26), das 13h às 
15h, no Auditório Ministro Dias Trindade 
do Fórum Teixeira de Freitas.

Em ação civil pública, o juiz federal da 
3ª Vara Pompeu de Sousa Brasil condenou 
a empresa Palmeira e Cia. Ltda a recupe-
rar área ambiental na Fazenda Capuame, 
localizada no município de Camaçari, por 
extração mineral irregular em significativa 
quantidade.

A ação foi manejada pela União Fe-
deral com a assistência litisconsorcial do 
Departamento Nacional de Produção Mi-
neral – DNPM e do Instituto Nacional do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA. A parte autora se baseou 

Juiz Federal da 3ª Vara condena empresa
por extração mineral irregular

nos artigos 20 e 176 da Cons-
tituição Federal, pelos quais 
se estabelece que os recursos 
minerais, inclusive do subso-
lo, constituem bens da União, 
exigindo-se autorização ou con-
cessão do Poder Público para a 
respectiva exploração.

Em sua defesa, a empresa 
informou que sempre procurou 
regularizar suas atividades de 
extração, alegando possuir li-
cença de localização e funciona-
mento outorgada pela Prefeitura de Cama-
çari, licença ambiental do órgão ambiental 
do estado da Bahia (CRA, IMA) e ainda 
requerimento de licença junto ao DNPM, 
o qual concedeu autorização para lavrar 
areia em uma área de 14,58 hectares no 
local citado. A parte ré ainda asseverou não 
exercer atividades de extração na área há 
anos, negando a prática de infração admi-
nistrativa alegada pela União.

Diz a sentença: “Por vários anos foi 
praticada intensa atividade de extração 
de areia naquele setor, sob responsabi-
lidade da ré, estancada após embargo 
administrativo noticiado no laudo elabo-
rado por técnicos do DNPM. [...] Sequer a 
acionada se ocupa a negar tal imputação, 
centrando sua defesa na regularidade 
que, segundo afirma, sempre buscou pre-
servar perante os órgãos ambientais res-
ponsáveis. [...] Esta atividade, posto não 
estar adequadamente regularizada peran-
te os órgãos públicos competentes, cau-
sou degradação ao meio ambiente, como 
informa o multicitado laudo do DNPM e 
reconhece a própria acionada, sustentan-
do, todavia, que o passar do tempo possi-
bilitou a restauração da área”.

Em seguida, completa: “[...] Consideran-
do a fundamentação constitucional/legal 
invocada pela UNIÃO, em especial a que 
assegura a sua titularidade sobre o subsolo 
e jazidas, além da responsabilidade am-
biental de quem explora recursos naturais; 
considerando que restou incontroverso o 
exercício, pela ré, da extração irregular de 
material arenoso e a ocorrência de danos 
ambientais em virtude dessa atividade; 
considerando ainda a longevidade do feito 
[...], decreto a obrigação de fazer na for-
ma a seguir disposta, arbitrando, ainda, o 
valor de eventual indenização vinculada à 
restauração da área degradada”.

O magistrado também decidiu que a 
recuperação ambiental da área onde a ex-
tração irregular ocorreu será feita mediante 
solução técnica e acompanhamento pela 
parte autora, DNPM e/ou IBAMA, sob pena 
de 50 mil reais em favor do Fundo de De-
fesa de Direitos Difusos em caso de não 
cumprimento ou deixando de adotar provi-
dências que sejam consideradas suficientes 
pelas referidas entidades num prazo de seis 
meses após intimação.
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Imagem meramente ilustrativa. Fonte: A Crítica.

Em outubro de 2005, o Justiça Federal 
Hoje publicou a seguinte notícia:

03/10/2005 – Instalação da Vara de 
Campo Formoso mobiliza região

A inauguração da Vara Federal em 
Campo Formoso mobilizou a região na 
última sexta-feira (...).  Na oportuni-
dade, o Presidente do TRF 1ª Região, 
Desembargador Federal Aloísio Palmei-
ra, falou do crescimento tecnológico 
da Justiça Federal com a virtualização, 
verdadeira revolução tecnológica, e do 
papel da nova vara na dinamização da 
economia da região com reflexos no ní-
vel permanente de renda.

A Juíza Federal Mônica Aguiar ressal-
tou o orgulho de estar à frente da Direção 
do Foro para presenciar esse passo pode-
roso para a Justiça Federal, continuação 
de uma jornada de crescimento, demo-
cratizando o acesso dos pequenos ao que 
sempre esteve disponível para os maiores. 
Agradeceu ao Dr. Aloísio Instalação da 
Vara de Campo Formoso mobiliza região 
Palmeira Lima pelo seu empenho neste 
projeto pelo qual lutou com obstinação.

O Coordenador da Subseção, Juiz Fede-
ral Carlos Alberto Gomes da Silva, ressaltou 
a importância da criação de uma Vara Fe-
deral no interior da  Bahia, após 19 anos 
da instalação da Vara de Ilhéus. Registrou 
este como um movimento sem volta pela 
interiorização e fez referência à atuação do 
Dr. Aloísio Palmeira Lima como advogado 
que militou na região por sete anos.

Dr. Dinailton Oliveira, Presidente da 
OAB/BA, afirmou que a estrutura do Estado 
tem que servir ao povo e que o advogado 
tem responsabilidade pela justiça social. O 
representante do Ministério Público Fede-
ral, Procurador Oliveiros Guanais, saudou, 
especialmente, o povo de Campo Formo-
so e cidades vizinhas que prestigiaram o 
evento. A Prefeita Iraci Andrade declarou-
-se radiante e que aquela data representava 
o desenvolvimento da região, com a futura 
instalação de outros órgãos que acompa-
nharão a implantação da Vara.

O Deputado Federal José Carlos Ale-
luia lembrou o longo trabalho dos Pode-
res Judiciário e Legislativo para a im-
plantação das varas no interior da Bahia 
e a feliz coincidência em ter havido um 
fi lho adotivo de Campo Formoso na Câ-
mara dos Deputados quando da aprova-
ção da Lei, ele próprio, e outro fi lho de 
Campo Formoso na Presidência do TRF-
-1ª Região, quando da sua instalação, 
Dr. Aloísio Palmeira.
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ASSERJUF promove
Semana do Servidor
A ASSERJUF promove a Semana do 

Servidor, evento que tem início hoje e se 
estenderá até a próxima quinta-feira (29), 
com exposição de produtos diversos no 
foyer do Fórum Teixeira de Freitas, das 10h 
às 16h. A novidade deste ano é a realiza-
ção da 1° Feira Arte & Gourmet.

O objetivo do evento é tornar a Semana 
do Servidor ainda mais agradável trazen-
do produtos artesanais da comunidade de 
Sussuarana como opções de presentes e 
uma oportunidade de ajudar ao próximo. 
A iniciativa também pretende oferecer al-
ternativas de alimentação saudável, mos-
trando que uma dieta natural é saborosa e 
nutritiva. Para isso, a Feira traz stands com 
produtos sem glútem, sobremesas sem lac-
tose, saladas naturais e produtos integrais.

A 1ª Feira Arte & Gourmet traz empresas 
da área gourmet conveniadas da ASSERJUF, 
a exemplo da Gula & Alfajor, Salada no Pote, 
Noz Moscata, Vozita Pães Artesanais, e as 
artesãs Lúcia Queiroz e Eliete Brito, bem 
como o Grupo Artes e Artesanatos “Fazendo 
com as Mãos”, entre outros.


