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Aniversariantes  
Hoje: Manuela Affonso Ferreira Maciel 
(21ª Vara), Marcos Túlio Ladeia Vilas-
boas (19ª Vara), Francisco das Chagas 
Silva (Juazeiro), Vitório Batista da Sil-
va (15ª Vara), Karine Magalhães Cor-
tes (Itabuna), Diego Cardoso de Novais 
(Guanambi) e Vanessa Vale de Oliveira 
(8ª Vara). Amanhã: Dra. Nilza Costa dos 
Reis, juíza federal da 8ª Vara, Larissa 
Davi Cabus (18ª Vara), Fabíola Fátima 
Bispo (Turma Recursal), Antonio Pan-
taleao Junior (Feira de Santana), Jorge 
Cabral Neto (18ª Vara), Thiago Souza 
Macedo (21ª Vara) e Lídia Costa Ra-
mos (Delta). Domingo: Geilhia Almeida 
Aguiar (16ª Vara), Jaqueline Silveira 
(15ª Vara), Caroline Oliveira Soares 
(5ª Vara), José Porto Carinhanha Junior  
(Vitória da Conquista), Ana Alice Santa-
na de Carvalho (Itabuna), Lucas Barreto 
Mendes (Irecê), Amanda Rabelo, Ra-
quel de Oliveira Santos e Taynara Arau-
jo Lima (os três de Feira de Santana).
Segunda-feira: Dra. Camile Lima San-
tos, juíza federal substituta da 6ª Vara, 
Edmundo Calhau Camurugy (NUASG), 
Wesley Andrade de Figueredo (8ª Vara) 
e Inaê Rosário (Teixeira de Freitas).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, 
redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. 
Diagramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 
exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-
2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2.799 – CAB. CEP: 41213-970. Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

AGU lança na Bahia projeto de conciliação para 
ações judiciais entre órgãos da Administração
Autoridades da AGU na Bahia recebem apoio da DIREF para projeto

A Advocacia-Geral da União lançou, 
no dia 18 de julho, em Salvador, o Pro-
jeto "CJU Conciliação" para fortalecer a 
prática de acordos na solução dos con-
flitos judiciais envolvendo órgãos da Ad-
ministração Pública Federal nas esferas 
judiciária e administrativa. O programa 
da AGU inclui a criação da Câmara Local 
de Conciliação e Arbitragem da Adminis-
tração Federal (CCAF).

O objetivo é garantir a integração das 
atividades da Câmara de Conciliação com 
as Consultorias Jurídicas da União (CJU) 
nos estados para possibilitar a ampliação 
da capacidade operacional da AGU na 
instauração de procedimentos descentra-
lizados de conciliação. 

Além disso, também foi feita uma 
parceria entre a Consultoria Jurídica da 
União na Bahia (CJU) e as unidades do 
contencioso da AGU para reforçar a inte-
gração dos órgãos locais na solução de 
conflitos envolvendo órgãos da Adminis-
tração Pública.

De acordo com o Diretor da CCAF, Or-
lando Muniz, "a ampliação das ações da 
CCAF/CGU por meio da Câmaras Locais 
de Conciliação traduz um fortalecimen-
to da parceria dos órgãos regionais da 
AGU, sob a coordenação da CJU/CGU, e 
o incremento de uma ferramenta apro-
priada para auxiliar na solução de con-
trovérsias envolvendo entes e órgãos da 
Administração Pública", afirmou.

As atividades relacionadas à imple-
mentação do projeto em Salvador foram 
realizadas entre os dias 18 e 19 de julho. 
Durante o evento foi proferida uma apre-
sentação técnica na Consultoria Jurídica 
da União no Estado da Bahia (CJU/BA), 
com a presença dos advogados da União 
que atuam no estado. 

Coordenada pelo advogado da União, 
Manoel Muricy, a palestra destacou a im-
portância da descentralização e as vanta-
gens do procedimento conciliatório sob a 
condução das Consultorias.

Foi estabelecida também uma parceria 
com a Justiça Federal na Bahia, que, por 
meio do diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria da Bahia, juiz federal Ávio Novaes, se 
comprometeu a preparar um levantamen-
to de ações judiciais tendo como partes 
entes e órgãos da Administração Pública 
Federal e órgãos da administração pública 
estadual e municipal para posterior com-
posição do Banco de Matérias Prioritárias, 
visando o início das atividades da Câmara 
Local de Conciliação.

A CCAF já realizou o mesmo trabalho 
no Rio Grande do Sul e Pernambuco, e 
levará o projeto para os estados de São 
Paulo, Minas Gerais e do Amazonas.

Com o juiz federal diretor do Foro, Ávio Novaes, 
o procurador chefe da Procuradoria da União 
na Bahia, Maximilian Torres Santos de Santana; 
a  coordenadora da CAAF, Helena Leão Costa; 
o diretor da CAAF, Francisco Orlando Muniz; 
o  procurador chefe da Procuradoria Federal no 
Estado da Bahia, Frederico Cezario de Souza e 
o coordenador-geral da Consultoria da União no 
Estado da Bahia, Manoel Oliveira Muricy.

Procuradoria Geral da República 
questiona lei ambiental na Bahia

A Procuradoria Geral da República 
ajuizou, no STF, a Ação Direta de In-
constitucionalidade em que questiona 
alterações efetuadas por Lei Estadual em 
dispositivos da lei sobre Política Estadual 
de Meio Ambiente e de Proteção à Bio-
diversidade. Os principais questionamen-
tos dizem respeito à introdução de duas 
modalidades de licenças ambientais não 
previstas na legislação federal: a “Licen-
ça de Regularização” e a “Licença Am-
biental por Adesão e Compromisso”.

De acordo com a Lei 12.377/2011, 
a Licença de Regularização será conce-
dida para regularização de atividades 
ou empreendimentos, em instalação ou 
em funcionamento, existentes até a data 
da regulamentação da lei, “mediante a 
apresentação de estudos de viabilida-
de e comprovação da recuperação e/ou 
compensação ambiental de seu passivo, 
caso não haja risco à saúde da popula-
ção e dos trabalhadores”.

A Procuradoria sustenta que a LR per-
mite que atividades ou empreendimentos 
de qualquer porte, ilegalmente instala-
dos, continuem a funcionar simplesmen-
te mediante a “comprovação de viabilida-

de” e de “recuperação ou compensação 
do passivo ambiental”. De acordo com 
a PGR, “permite, até mesmo, que em-
preendimentos ainda em implantação 
sigam descumprindo as normas ambien-
tais que disciplinam o regular licencia-
mento ambiental”, abrindo-se a possi-
bilidade de “convalidação de inúmeras 
irregularidades” de empreendimentos 
em funcionamento ou a serem instalados 
até a regulamentação da lei, “em prejuí-
zo da proteção ambiental e contrariando 
toda a sistemática do procedimento de 
licenciamento ambiental disciplinado 
em normas gerais editadas pela União”.

A Procuradoria afirma que a Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso 
criou uma forma de “autorregulação am-
biental”, à margem da imposição consti-
tucional que determina a supervisão esta-
dual sobre as atividades potencialmente 
poluidoras. Segundo a PGR, neste caso,  
a atuação do poder público é substituída 
por mera declaração de adesão e com-
promisso do empreendedor, sem qual-
quer controle efetivo do órgão ambiental, 
mesmo que se trate de empreendimentos 
com potencial poluidor.

Comissão de Ação 
Social continua 

campanha em prol
do Abrigo Irmã Lourdes  

A Comissão de Ação Social da DIREF, 
com o objetivo de ajudar o Lar Irmã Lour-
des, continua com a sua campa nha de 
doação de fraldas geriátricas.  

O servidor ou magistrado que queira 
colaborar, poderá doar um pacote de fral-
das geriátricas, tamanho G, na Biblioteca 
do prédio sede, até a próxima quarta-
feira, dia 7/8. Quem preferir pode doar o 
equivalente em espécie, um pacote com 
8 fraldas custa R$ 11,00 e o com 32 
fraldas, R$ 32,00.

O Lar Irmã Lourdes, abriga 32 ido-
sos ca rentes em Sussuarana e precisa de 
ajuda. Fundado pelo médico geriatra Dr. 
João Eudes há 11 anos, o abrigo funciona 
na Rua Aroldo Caíno, 76-E, Sussuarana 
Nova e conta hoje com 14 fun cionários, 
entre eles oito cuidadores. 

A administradora e assistente social Si-
mária Leal conta que, além dos gastos com 
alimentação e limpeza, a fralda geriátrica 
é a grande responsável pela alta despe-
sa, já que os 16 velhinhos e 16 velhi nhas 
consomem mensalmente o espantoso nú-
mero de 2.700 fraldas geriátricas.

Iniciativas consolidam 
proteção a mulheres 
vítimas da violência
O Poder Judiciário tem desenvolvido 

diversos projetos para tornar reais as me-
didas protetivas da Lei Maria da Penha, 
que completa sete anos nesta quarta-fei-
ra, 7/8. Em comemoração, o CNJ promo-
ve a VII Jornada da Lei Maria da Penha, 
em Brasília para debater o melhor alcance 
da norma. Representantes de várias uni-
dades judiciais do Brasil relatarão as boas 
práticas que vêm empregando para confe-
rir maior efetividade ao marco legal.


