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Aniversariantes
Hoje: Clemente do Nascimento Filho (24ª Vara), Flávia Lucena (17ª Vara), Milca Be-
zerra (Bom Jesus da Lapa) e Oséias Matos (Guanambi). Amanhã: Kátia Regina Nunes 
dos Santos (4ª Vara), Cecília Eliana Páez Maira (NUCOI), Edinaldo dos Santos (1ª 
Vara), Rizia Maria Vaz Cotrim (2ª Vara) e Suely Regina Mendes de Souza (15ª Vara).
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TRT-BA reduz expediente e atendimento 
devido a corte de orçamentário

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia divulgou as medidas que serão adotadas 
para garantir o pleno acesso à Justiça aos jurisdicionados, diante dos cortes no orçamento 
de 2016. O tribunal vai reduzir o horário de expediente como já fizeram outros 20 TRTs. 
“Precisamos avançar nas adequações de nossos gastos a esta nova realidade, devido ao 
elevado corte’’, afirmou a desembargadora Maria Adna.

O Tribunal funciona em turno único desde ontem das 8h às 15h30 e nas Varas do 
Trabalho das 9h às 14h. As audiências marcadas em horários distintos serão realizadas 
normalmente até 29 de abril. A medida segue até 19/12. A OAB-BA protocolou uma 
petição no Supremo pedindo a suspensão da decisão do TRT de reduzir o expediente. A 
instituição alega que trabalhadores e advogados seriam prejudicados com a medida.

Justiça Federal em Jequié condena 
dois réus por extração ilegal 

de manganês e granito

A juíza federal da Subseção de Jequié 
Karine Costa Rhem da Silva condenou três 
réus em duas ações civis públicas distin-
tas por exploração irregular de manganês e 
granito nos municípios de Piatã e Lafaiete 
Coutinho. As ações foram movidas pelo Mi-
nistério Público Federal.

No primeiro processo, o MPF com-
provou que o réu José Elpídio de Oliveira 
efetuou lavra clandestina de manganês no 
Município de Piatã, causando graves danos 
ambientais. Ele foi condenado a indenizar 
a União pela exploração ilegal de mais de 
4.500 m³ de manganês de baixo teor, ava-
liados em R$ 80 mil e mais de 3.400 m³ 
de manganês de alto teor, avaliados em R$ 
406 mil, corrigidos e com a incidência dos 
juros legais a partir da citação.

Diz a magistrada: “Além da obrigação 
de fazer consistente na reparação da de-
gradação causada, incide também ao caso 
o dever de pagar indenização material ao 
meio ambiente, pelo longo período em que 
durou a poluição. É o que o STJ chamou 
de dano interino ou intermediário, o qual, 
baseado nas premissas de que em ques-
tões ambientais dificilmente será possível 
o retorno das coisas ao status quo ante, 
bem como que o simples fato do patrimô-
nio ambiental permanecer violado por um 
certo período já enseja responsabilização.”

O réu também foi condenado a pagar in-
denização pelos danos materiais causados 

ao meio ambiente no valor de 
R$ 150 mil.

Já em outra ação civil pú-
blica, a juíza federal conde-
nou Antônio Oliosi a indenizar 
a União pela exploração ilegal 
de 1.280 m³ de granito no 
Município de Lafaiete Couti-
nho, avaliado em R$ 448 mil.

Segundo o MPF, Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - INEMA e União, o 
réu fez a extração do mineral 

granítico sem licença ambiental e não elabo-
rou e executou o Plano de Recuperação da 
Área Degradada – PRAD, sendo tais condu-
tas contrárias à legislação constitucional e 
infraconstitucional, tanto na que disciplina a 
proteção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como a que normatiza a ativida-
de de lavra garimpeira.

Em sua fundamentação, a magistrada 
declarou que: “A Lei de Política Nacional 
do Meio Ambiente, no Brasil inseriu como 
objetivos essenciais dessa política pública 
‘a compatibilização do desenvolvimento 
econômico e social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilí-
brio ecológico’ e ‘a preservação e restau-
ração dos recursos ambientais com vistas 
à sua utilização racional e disponibilidade 
permanente, concorrendo para a manuten-
ção do equilíbrio ecológico propício à vida”

Nas duas sentenças, os réus também 
foram condenados a recuperar a área de-
gradada, elaborando o PRAD e apresen-
tando-o aos órgãos ambientais competen-
tes, no prazo de 60 dias e executando-o 
de acordo com cronograma a ser definido 
pelos órgãos ambientais. Em caso de inexe-
cução, total ou parcial, ou atraso no cum-
primento das obrigações, no primeiro caso 
o réu está sujeito a multa diária no valor de 
R$ 500,00, e no segundo caso, a multa 
sobe para 1.000,00, ambas revestidas ao 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

22/03/2006 - Interiorização da 
Justiça Federal na Bahia encerra-se 
em Itabuna - A instalação da Subseção 
Judiciária de Itabuna, ocorrida na tarde 
de ontem, encerra, no âmbito da Seção 
Judiciária da Bahia, a empreendedora 
trajetória promovida pelo TRF1 no ca-
minho para a interiorização da Justiça 
Federal no País. Itabuna é o décimo e 
último município baiano a receber uma 
Vara Federal entre aquelas instaladas nos 
últimos seis meses.

10/04/2016 - Juizados Especiais e 
Turma Recursal de casa nova - A partir 
de agora, os Juizados Especiais Federais 
e a Turma Recursal têm uma nova sede. 
Foi inaugurado, na última sexta-feira, 
em grande festa, o novo prédio que irá 
abrigá-los.

Todas as palavras para descrever a 
importância da obra foram usadas em 
diversos discursos na solenidade de inau-
guração. Nenhuma delas, exagerada. 
Tudo que se pode dizer dessa iniciativa 
gira em torno da grandiosidade da obra, 
da sua execução rápida e sem qualquer 
desperdício e do espírito público de ho-
mens e mulheres que ali estiveram pre-
sentes em todas as etapas do processo.

A solenidade contou com a presença 
de inúmeras autoridades. Após o hastea-
mento das bandeiras, ao som da banda 
do Exército, foram descerradas placa e 
fita inaugural. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Suspensos prazos 
processuais de 28/3 

a 1º/4 na Primeira Região
O TRF1 tornou sem efeito na última 

quinta-feira, dia 31/3, a Portaria Presi 95 
de março de 2016 e suspendeu os prazos 
processuais na 1ª Região de 28 de março 
a 1º de abril de 2016, conforme determi-
nado na Portaria Presi 97. 

A Portaria leva em consideração a ins-
tabilidade dos sistemas eletrônicos e a 
indisponibilidade do serviço de consulta 
processual do portal da Justiça Federal da 
1ª Região decorrentes da atualização do 
banco de dados do TRF1 no período de 18 
a 27 de março. A íntegra da Portaria está 
disponível no portal do Tribunal em “Avisos”.

Curso Sobre o Novo 
CPC continua amanhã

Continuam amanhã as aulas do Curso 
Sobre o Novo Código de Processo Civil, 
com  o juiz federal Salomão Viana com  a 
segunda parte do tema: “Normas funda-
mentais do Processo Civil no novo CPC”.

As aulas são das 13 às 15h, no Auditório 
Ministro Dias Trindade com 5 módulos e 44 
horas. Os interessados poderão se inscrever  
em um ou mais módulos pelo endereço: 
http://portal.trf1.jus.br/sjba/comunicacao-
-social/imprensa/avisos/curso-sobre-o-novo-
-codigo-de-processo-civil.htm

Recomenda-se a doação de um quilo 
de alimento não perecível ou um pacote de 
fralda geriátrica a ser entregue pela Admi-
nistração a instituição beneficente.

Manifesto "Na Busca 
da Justiça e da Paz"
Ajufe, AMB, Anamatra e CNBB assina-

ram manifesto conjunto na data de ontem 
em que “formulam veemente e fraterno 
apelo à inteira sociedade brasileira e 
suas instituições para se engajarem, de 
forma decidida, na incansável luta pela 
Justiça e pela Paz, para a construção de 
um país,  casa comum de brasileiros e 
brasileiras e daqueles que adotaram esta 
terra como seu lar”.

Diz ainda o manifesto:“A sociedade bra-
sileira passa por um momento de grave cri-
se institucional, provocada por uma polari-
zação política em crescente radicalização.

Esse sentimento que atinge hoje gran-
des segmentos da população apresenta, 
infelizmente, reações carregadas de in-
tolerância e agressividade, dividindo bra-
sileiros e brasileiras e gerando o risco de 
uma preocupante escalada da violência, 
em prejuízo de toda a nação.

Neste momento, urge que os atores da 
cena política procurem o entendimento 
para consolidar a luta contra a corrupção, 
sempre de acordo com a institucionalida-
de democrática. 

A unidade nacional não pode sofrer 
divisões insuperáveis. Por isso, é necessá-
rio que as entidades da sociedade civil se 
unam pela superação da intolerância e pela 
busca de soluções que priorizem o compro-
misso com o interesse comum do país.

Fonte: AJUFE


