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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Helio Felipe Santos (Feira de Santana), Saana Santos Ramos (Itabuna), Antônio Joaquim (Ilhéus), Luiz Carlos Souza Vascon-
celos (Itabuna), Ana Carla Aguiar (Turma Recursal), Larissa Lessa Borba (Eunápolis), Leylane Bahia (Vitória da Conquista), Jorge 
Rodrigues (Irecê) e  Maria de Fátima Ramos (CS Gestão). Amanhã: Priscilia Kallyane Nascimento (Itabuna), Jamesson dos Santos 
(NUASG), Florisvaldo Júnior (13ª Vara), Thaís Sampaio Andrade (Alagoinhas), Sinara Botelho e Lucas Lima (ambos de Vitória da 
Conquista). Domingo: Guilherme Felipe Feitosa dos Santos (Vitória da Conquista), Letícia Brito de Santana (COJUES), Hêica Souza 
Amorim (NUCJU), Patrícia Aguiar de Souza (6ª Vara), Dinalvo dos Santos Júnior (Guanambi) e Maria Thereza Chukr (Alagoinhas). 
Segunda-feira: Pedro Henrique de Jesus (Feira de Santana), Manoel Sepúlveda (NUCOD) e Flávia Barreto (Itabuna). Parabéns!

Justiça Federal em Ilhéus condena réu por 
danos morais e materiais a quilombolas

O juiz federal da Subseção de Ilhéus 
Lincoln Pinheiro da Costa, em ação civil 
pública movida pela Defensoria Púbica da 
União, proibiu réu de turbar ou esbulhar 
a área da Comunidade Quilombola Bata-
teira, no Município de Cairu, sob pena de 
multa de R$ 5 mil. O réu deverá pagar 
indenização de R$ 20 mil por danos ma-
teriais e R$ 50 mil por danos morais.

Pela sentença do juiz federal, a União 
deverá se abster de autorizar ou permitir 
que terceiros usem a área ocupada pela 
Comunidade Quilombola Batateira, estabe-
lecida na Ilha de Tinharé há mais de 103 
anos, nas proximidades da Vila de Gara-
puá, Município de Cairu.

O magistrado registrou que a comunida-
de Batateira, já certificada pela Fundação 
Cultural Palmares, encontra-se em proces-
so de delimitação, demarcação e titulação 
para os remanescentes de quilombo no IN-
CRA e, segundo a denúncia não contesta-

da, o réu apareceu na comunidade dizendo 
ser o proprietário das terras, ameaçou e 
agrediu menores, derrubou quatro residên-
cias, deixando um rastro de insegurança e 
medo, apesar de a posse ser mantida há 
décadas pela Comunidade Quilombola.

Segundo a sentença do juiz federal, 
“Embora a União Federal não tenha re-
sistido à pretensão e tenha reconhecido 
a legitimidade do direito da comunida-
de quilombola sobre as terras em voga, 
como pontuou o MPF, é fato público e 
notório [...] a paralisação da demarcação 

Representantes do INCRA e da Secretaria 
de Promoção da Igualdade Racial 
na Comunidade Quilombola Batateira

de terras de comunidades tradicionais: 
indígenas e quilombolas” pelo governo 
que assumiu o Poder Central.

E continua o magistrado: “Sendo as-
sim, é de rigor que haja pronunciamen-
to judicial expresso para impedir que a 
União Federal permita a ocupação da 
área em litígio por terceiros estranhos à 
Comunidade Quilombola Batateira. Com 
relação ao valor indenizatório pleiteado, 
considerando-se que não foi impugnada a 
estimativa feita na petição inicial acerca 
dos danos materiais, fixo a indenização 
em R$20 mil.”

E finaliza a sentença: “Já o dano moral, 
in re ipsa, é inestimável, mas não pode 
ser fixado em valor ínfimo, a incentivar a 
reiteração e nem em valor exagerado, a 
proporcionar um enriquecimento ilícito. 
Destarte, levando-se em consideração a 
violência empregada, o acompanhamento 
de policiais para intimidar e a vulnerabili-
dade social das vítimas, fixo o valor inde-
nizatório por dano moral em R$ 50 mil.”

Subseção Judiciária de Irecê realizou 
II Mutirão de Audiências em processos 

previdenciários do JEF
A Subseção Judiciária de Irecê 

realizou no período de 22 a 26 de 
maio o II Mutirão de Audiências 
em processos previdenciários do 
Juizado Especial Federal daquela 
Subseção. 

As audiências ocorreram no 
IFBA – Instituto Federal de Edu-
cação Ciência e Tecnologia da 
Bahia – Campus Irecê e foram 
conduzidas por sete juízes fede-
rais: Gilberto Pimentel de Men-
donça (titular da Subseção), Die-
go de Souza Lima, Durval Carneiro Neto, 
Fábio Moreira Ramiro, Raimundo Bezerra 
Neto, Marcel Peres de Oliveira e Eudóxio 
Cêspedes Paes. 

A iniciativa teve a finalidade de realizar 
audiências em aproximadamente 1.500 
processos que se encontravam no aguardo 
de instrução e subsequente decisão do Po-
der Judiciário sobre o direito à concessão 

de benefícios previdenciários, especial-
mente em favor dos trabalhadores rurais de 
toda a região abarcada pela jurisdição da 
quela Subseção Judiciária, que correspon-
de a 32 municípios. 

Trata-se de uma iniciativa de evidente 
importância para a atividade jurisdicional e 
também de forte caráter social, já que per-
mitirá a inclusão sócio-econômica de várias 
pessoas que se encontram no aguardo do 

reconhecimento de benefícios 
previdenciários. Foram mo-
bilizados, a partir da sede da 
Seção Judiciária em Salvador, 
magistrados e servidores que 
se juntaram aos servidores e 
estagiários da Subseção. 

A Direção do Foro dispo-
nibilizou ainda equipamentos 
de informática, dois veículos 
e dois agentes de segurança, 
para viabilizar o deslocamento 
dos juízes e servidores e auxi-

liar na sua segurança. Técnicos da área de 
TI e outros com especialização administrati-
va para expedição de RPVs também foram 
deslocados.

Ao final foram movimentados 1.494 
processos com 848 acordos (57%), sen-
do 463 julgamentos por improcedência 
(31%) e 69 pedidos julgados proceden-
tes (5%).  No total foram expedidos R$ 
13.117.080,05 em RPVs.

Margem
da Palavra

Opiniões sobre o 1º Seminário 
Jurídico da AJUFBA

“A Reforma da Previdência é o 
tema do momento no país. Vivemos 
diariamente uma discussão sobre as 
reformas propostas pelo governo e há 
muitas duvidas sobre elas. Considerei 
muito interessante a abordagem sobre 
a necessidade efetiva de haver essa re-
forma e a questão do mito do déficit. 
O palestrante Ivan Kertzman esclare-
ceu bem que, dependendo do ponto de 
partida do cálculo, pode-se chegar a 
resultados diferentes. 

Achei muito interessante e também 
bastante densa a segunda palestra, que 
tratou das regras de transição. São re-
gras muito detalhadas, mas acredito 
que o palestrante tirou muitas dúvidas 
da plateia, inclusive minhas”.     

Durval Carneiro Neto 

 Juiz federal da 22ª Vara

“A escolha dos palestrantes e da 
temática foram extremamente perti-
nentes, tratando de forma sensível a 
reforma política e mostrando que não 
há consenso, que temos necessidade de 
discutir mais sobre esses institutos que 
funcionam em outros países e que po-
dem ser aproveitados também no Brasil. 

Mas o mais importante de tudo, o 
que permeou todas as manifestações 
dos palestrantes, foi a necessidade de 
investirmos em educação. A educação 
é o direito mais fundamental dos di-
reitos fundamentais do homem. Sem 
educação não conseguimos sequer 
entender a importância desses novos 
institutos. Então foi uma tarde de mui-
to aprendizado e espero que se repita 
outras vezes.”

Rafael Ianner Silva

Juiz federal de Campo Formoso

Subseção de Ilhéus 
festeja 30 anos

A Subseção Judiciária de Ilhéus celebra 
nesta segunda-feira, 5 de junho, o seu Jubi-
leu de Pérola, com uma solenidade especial 
para marcar os 30 anos da sua instalação.

O presidente do TRF1, desembargador 
federal Hilton Queiroz, e a diretora do Foro, 
juíza federal Cláudia Tourinho Scarpa, esta-
rão presentes na cerimônia.

Na ocasião, além de homenagens, será 
exibido um vídeo com depoimentos de juí-
zes, servidores e procuradores que tiveram 
a Subseção Judiciária de Ilhéus como parte 
da sua trajetória profissional. 


