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Aniversariantes
Hoje: Dirley da Cunha Junior, 

juiz federal da 5ª Vara, Israel Santos 
(Ilhéus), Andressa Mirela Gramacho 
Rosado (NUASG) e Valdeci de Jesus 
Souza (CS Gestão). 

Amanhã: Alberto Luiz Santana Filho 
(Jequié), Fábio Lopes Rodrigues (Gua-
nambi), André de Lima e Silva (Ilhéus), 
Mariangela Santos Moraes (13ª Vara), 
Nara Oliveira dos Santos (20ª Vara). 
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A juíza federal substituta da 4ª Vara  
Roberta Dias do Nascimento Gaudenzi, 
em ação civil pública movida pelo MPF 
contra Leão Diniz de Souza Leão Neto, 
condenou o réu à execução de Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas para 
fins de reparação de danos causados ao 
meio ambiente.

Levando em consideração que o decur-
so do tempo pode tornar cada vez mais 
difícil a recomposição da área degradada, 
foi concedida a tutela de urgência para de-
terminar que o acionado, no prazo de 60 
dias, apresente novo PRAD que atenda às 
exigências do INEMA e, tão logo autoriza-
do pelo referido órgão ambiental, execute-o 
dentro do prazo de 12 meses. A inobser-
vância de qualquer desses prazos implicará 
a incidência de multa diária de R$ 100,00.

O réu, proprietário de área de mangue-
zal que margeia o Rio Joanes,  situada no 
Condomínio Foz do Joanes, em Lauro de 
Freitas, foi responsável pela supressão da 
vegetação e aterro clandestino no ecossis-
tema com o objetivo de construir uma via 
de transporte particular e um atracadouro.

Tais obras geraram desestruturação 
paisagística, bloqueio do fluxo natural das 
marés por obra clandestina para a constru-
ção de acesso à sede do sítio por meio de 
barcos e jet ski, interferindo desordenada e 
criminosamente na floresta de manguezal.

Foram verificadas as presenças de di-
versas manilhas de concreto no mangue-
zal, placas de cimento na via de acesso 
para fins de trânsito de veículos, colocação 
de postes com implantação de rede elétri-
ca ao longo da via, construção de área de 
lazer e píer cimentado (atracadouro), com 

remoção do manguezal, sem autorização, 
na margem do rio Joanes, cercamento do 
manguezal com arame e privatização de 
área da União.

O Departamento de Gestão Ambiental  
notificou o acionado e solicitou a retirada 
imediata do aterro efetuado com argila e a 
recuperação ambiental da área, com base 
na legislação ambiental. Após a vistoria, a 
obra de terraplanagem foi embargada pela 
Secretaria de Serviços Públicos de Lauro 
de Freitas.

A sentença consigna que as áreas de 
preservação são protegidas nos termos dos 
arts. 2º e 3º do Código Florestal, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade geológica, 
a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
-estar das populações humanas.

A intervenção feita no manguezal de-
veria ter sido precedida de licença am-
biental, o que não ocorreu, configurando-
-se, nos moldes do art. 366 do Decreto n. 
11.235/2008, infração ambiental em ra-
zão da ocupação de área de proteção per-
manente e unidade de conservação, sem a 
devida autorização dos órgãos ambientais.

Segundo a magistrada: “A alegação do 
réu de que os danos em questão são an-
teriores ao seu domínio não é suficiente 
para excluir sua responsabilidade, ainda 
que fosse verdadeira. Os atuais proprietá-
rios do imóvel são solidariamente respon-
sáveis pela reparação do dano, especial-
mente por se tratar de obrigação propter 
rem, conforme entendimento sedimenta-
do da jurisprudência pátria”.

4ª Vara condena réu por degradação 
ambiental em manguezal no Rio Joanes

Carteiras do Pro-Social
Os servidores beneficiários do Pro-

-Social e seus dependentes têm à sua dis-
posição uma vasta rede de credenciados 
(clínicas e hospitais) em toda a área de 
abrangência da 1ª Região.

Desse modo, dar preferência à utiliza-
ção da Carteira do Pro-Social é fundamen-
tal para a manutenção desses credencia-
mentos diretos.

Assim, orienta-se que as Carteiras da 
Unimed NO/NE e do Saúde Caixa só devem 
ser utilizadas na ausência de credenciados 
diretos junto ao PRO-SOCIAL. 

Tal iniciativa visa à garantia de manu-
tenção da rede direta, além de divulgar e 
fortalecer a imagem do PRO-SOCIAL junto 
à rede credenciada, além de representar re-
dução dos custos administrativos. 

Vale ressaltar que o PRO-SOCIAL dis-
ponibiliza três carteiras (PRO-SOCIAL, 
Unimed NO/NE e Saúde Caixa), nenhuma 
substitui a outra, devendo-se evitar a des-
truição, a perda ou o extravio das carteiras. 

 Reitera-se a recomendação de que seja 
dada preferência à carteira do Pro-Social, 
credenciamentos diretos. A lista desses  
credenciados pode ser consultada no  Por-
tal ://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/
acoes-e-programas/pro-social/pro-social/
direitos-e-deveres/direitos/.

Frequência 
de estagiários

Visando a garantir o pagamento da bol-
sa estágio em folha ordinária até o quinto 
dia útil de cada mês, a Portaria SECAD n. 
35/2017, estabelece que apenas estagiá-
rios dos quais os supervisores encaminha-
rem, via SEI, à Seção responsável a res-
pectiva frequência até o 1º dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado é que receberão 
a bolsa no prazo citado acima. 

Estudantes que tenham sua frequência 
apresentada após o mencionado 1º dia útil 
restarão prejudicados, eis que só receberão 
a bolsa a que fazem jus por meio de folha 
suplementar, posteriormente.

Novo curso de especialização em Gestão 
de Conflitos e Mediação Familiar

Profissionais de educação, segurança, da rede de atenção à família, à criança e 
ao adolescente, psicólogos, advogados, assistentes sociais, mediadores, servidores da 
Justiça, magistrados e defensores 
públicos têm à sua disposição, pela 
UCSAL, um novo curso.

Objetivos: Oferecer o melhor 
referencial teórico-prático dos ins-
titutos da Mediação, Conciliação e 
Práticas Colaborativas, tendo como 
foco a gestão de conflitos em con-
sonância com o novo CPC e a Lei 
da Mediação oportunizando a for-
mação dos profissionais com atua-
ção na área.

Carga Horária total:  405h.

 Aulas quinzenais às sextas-fei-
ras das 18h  às 22h10 e sábados 
das 8h30 às 13h.

Inscrições até 31 março com iní-
cio previsto para o dia 7 de abril.

 Local: Campus da Federação da 
Universidade Católica.

Mais informações: (71) 3203-
8998 das 8h às 21h.

Investimento: 18 parcelas de 
520,00. 


