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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Durval Carneiro Neto, juiz federal da 22ª Vara e Daniel da Silva Ribeiro 
(Feira de Santana). 

Amanhã: Guilherme Bacelar de Assis, juiz federal de Teixeira de Freitas, Paulo Ri-
cardo de Souza Cruz, juiz federal da 4ª Turma Recursal, Valter Leonel Coelho Seixas, 
juiz federal da 2ª Turma Recursal, Áureo Buttenbender (Ilhéus), Naila Nachef (Bom 
Jesus da Lapa), Flávia Patrícia Garcia Rosa (9ª Vara), Tiago Santos Lisboa (Alagoi-
nhas), Francisco Almeida Rios Filho (21ª Vara), Elisiane Oliveira Santana (Jequié), 
Soraia Ribeiro da Cruz (CS Gestão & Serviço) e Mônica Farias (ASSERJUF). 

Domingo: Gabriela Silva Macedo, juíza federal de Barreiras, Maria das Graças Lessa 
(NUCRE), Keila Brito Santos (Jequié), Mariana Santos (Irecê) e Edésio de Oliveira 
(CS Gestão & Serviço). 

Segunda-feira: Sandra Regina de Andrade Moreira Dantas (NUCJU), Daniela Daltro 
de Oliveira (Bom Jesus da Lapa) e Edvaldo Conceição (TECTENGE).

Parabéns

Durante os meses de abril e maio de 
2016, o Centro Judiciário de Conciliação 
da Bahia organizará três mutirões de con-
ciliação, durante os quais os conciliadores 
em formação participarão de estágio super-
visionado a fim de obterem a certificação 
do CNJ. Quase 800 processos foram sele-
cionados para esses mutirões.

Mutirão de Execução Fiscal (25 a 28 
de abril), com a participação dos conselhos 
regionais de Contabilidade, dos Corretores 
de Imóveis e de Administração.

Calendário de mutirões do Centro 
Judiciário de Conciliações da Bahia

Mutirão do SFH e Programa de Arrenda-
mento Residencial (5 a 9 de maio), com a 
participação da Caixa Econômica Federal; 

Mutirão de FGTS (11 a 13 de maio), 
com participação da Caixa Econômica.  

A conciliação visa a diminuir o número 
de processos em tramitação nesta Seccio-
nal, reduzindo, assim, o trabalho de magis-
trados e servidores. O CEJUC-BA já adota 
princípios e determinações do novo CPC e 
da Resolução PRESI 31, de 07.10.2015.

Justiça Federal em Eunápolis condena 
réu por queimar nascente de rio

Em outra ação o mesmo Juízo condena dois réus por uso de dinheiro falso

O juiz federal da Subseção de Eunápo-
lis Alex Schramm de Rocha, em ação civil 
pública movida pelo MPF e IBAMA conde-
nou Agenor Cardoso da Silva a efetuar a 
recomposição paisagística de área por ele 
queimada, com vegetação do ecossistema 
e 90 dias para  apresentar Plano de Recu-
peração de Área Degradada a ser aprovado 
pelo IBAMA, sob pena de multa diária de 
R$ 1 mil por descumprimento da ordem.

O réu foi responsável por dano ambien-
tal ao atear fogo em área de declive pró-
xima a nascente de rio com mata galeria, 
sem autorização do órgão ambiental com-
petente e sem os cuidados exigidos por lei 
e a área estava sendo usada como pasto. 

Segundo a sentença, “As questões re-
lativas ao meio ambiente estão discipli-
nadas na Constituição como direito de 
todos, e isso confere à matéria a natu-
reza de bem de uso comum do povo e 
essencial à qualidade de vida, impondo 
ao poder público e à coletividade o dever 
de protegê-lo e preservá-lo. Além disso, 
a Constituição impõe condutas preser-
vacionistas a quantos possam direta ou 
indiretamente gerar danos ao ambiente 
natural”.

Quanto ao pedido de condenação do réu 
por danos morais coletivos, o magistrado, 
observou que a responsabilidade civil am-
biental acarreta a obrigação de reparar o 
dano material causado, de preferência pela 
via da tutela específica, com a restauração 
natural, sendo a indenização em pecúnia a 
última alternativa por ser possível a restitui-

ção ao status quo ante, impondo 
medidas restauradoras da área de-
gradada com vegetação do ecossis-
tema nativo ao invés de indenização 
pelos danos materiais causados.

Quanto ao pedido de indeniza-
ção por danos morais coletivos, é 
preciso, segundo o juiz, que o com-
ponente irrecuperável seja de razo-
ável significância e transborde os 
limites da tolerabilidade, devendo, 
ainda, ser grave o suficiente para 
produzir verdadeiros sofrimentos, 
intranquilidade social e alterações 
relevantes na ordem extrapatrimo-
nial coletiva, conforme decidido 

pelo STJ. O magistrado entendeu que a 
alteração foi pouco significante, sobretudo 
diante da possibilidade de plena recupera-
ção da área degradada e que não houve, na 
conduta do requerido intensidade e exten-
são suficientes para agredir o patrimônio 
moral coletivo e para justificar a condena-
ção ao pagamento de indenização.

DINHEIRO FALSO - O mesmo magis-
trado, em uma ação penal movida pelo 
MPF, condenou Eliene Neves de Almeida 
e Vivaldo Rosa Amaral Filho a três anos 
de reclusão e dez dias-multa cada um, 
substituindo a pena restritiva de liberda-
de pela restritiva de direito com prestação 
de serviços à comunidade e doação de 
uma cesta básica, no valor individual de 
R$150,00, pelo período da condenação,  
em prol de instituição filantrópica.

Os réus foram responsáveis por introdu-
zir cédulas falsas no comércio do município 
do Prado. Além das cédulas já introduzi-
das, foram encontradas em poder da ré o 
valor de R$ 1.350,00 em moedas falsas. 
Na residência do réu foi encontrado mais 
R$ 6.360 em notas contrafeitas.

Segundo a sentença: “O dolo, que 
consiste na vontade livre e consciente 
de praticar a conduta tipificada como 
criminosa, manifestou-se claramente, in 
casu, porquanto os elementos instrutó-
rios carreados aos autos permitem con-
cluir que os réus tinham conhecimento 
da inautenticidade das cédulas que tra-
ziam consigo”.

E continua: “Tratando-se de cédulas 
sabidamente falsas, incumbe à defesa 
provar que as notas haviam sido recebidas 
de boa-fé ou o desconhecimento da falsi-
dade (art. 156 CPP), com o fito de afastar 
a responsabilidade da conduta, não bas-
tando a mera afirmação genérica de que 
agira sem dolo”.

O magistrado negou o pedido de con-
denação pelo crime de quadrilha ou bando 
lembrando que o STJ fixou entendimento 
de que a configuração típica desse deli-
to deriva da conjugação de menos quatro 
pessoas, finalidade específica dos agentes 
voltada ao cometimento de delitos e estabi-
lidade e permanência da associação crimi-
nosa. “As linhas caracterizadoras do delito 
em testilha não foram efetivamente com-
provadas pelo órgão acusador. Nas ações 
penais públicas, deve o MPF comprovar o 
liame subjetivo entre os quatro denuncia-
dos no sentido estabelecer uma empreita-
da criminosa estável e permanente para 
o cometimento de delitos, o que não foi 
realizado no caso em testilha”, finalizou.

Despedida na 9ª Vara
Os servidores da 9ª Vara se despediram da servidora Patrícia Pimenta no último dia 

4 de abril após quatro anos de trabalho naquela Unidade. Patrícia retornou à Seção de 
Atendimento e Atermação onde esteve lotada de 2002 a 2004, quando o serviço funcio-
nava no NAJ – Núcleo de Atendimento Judicial, situado no shopping Baixa dos Sapateiros. 

Todos os colegas desejaram boa sorte a Patrícia, uma colega considerada extrema-
mente competente, comprometida e querida por todos, ao tempo que saborearam um 
delicioso caruru. A servidora agradeceu a convivência e a nova oportunidade de realização 
de um trabalho com o qual ela muito se identifica.

13,23% aprovados por 
unanimidade no CJF a 

incidirem no salário atual
Na sessão de ontem, o CJF aprovou, 

por unanimidade, a extensão do direito aos 
13,23% a todos os servidores da Justiça 
Federal. 

A ministra Laurita Vaz informou que re-
cebera petição da AGU pelo não pagamen-
to do direito. Em seu voto ela trouxe vários 
precedentes e se posicionou pelo acolhi-
mento do pleno do STJ, manifestando se 
que liminar do ministro Gilmar Mendes 
não pode sobrepor-se para obstar reconhe-
cimento e pagamento do direito, podendo 
vir a ser revertida pelo pleno do Supremo.

Segundo Gustavo Bicalho Ferreira da 
Silva, Secretário de Finanças, Orçamento e 
Planejamento do CJF, já foi pedida à Secre-
taria de Orçamento e Finanças do Ministério 
do Planejamento, em março,  a suplementa-
ção  orçamentária de R$ 800 milhões, para 
o pagamento dos 13,23%. 

Na sessão, também foi aprovada a 
atualização de 10% da indenização de 
transporte para os oficiais de justiça fede-
rais, condicionada à dotação orçamentária 
para entrar em vigor. 

Fonte: FENAJUFE


