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Aniversariantes  
Hoje: Aroldo Andrade (Feira de Santana), João Marce-
lo Oggioni (Turma Recursal),Nara Peregrino de Carva-
lho (Irecê), Danilo Sousa (6ª Vara), Gustavo Ayslan dos 
Santos (NUTEC) e André Luis do Amor Divino (Áquila). 
Amanhã: Luiz Antonio Machado (NUASG), Maria Emilia 
Flores (Ilhéus) e Valdir Alves (Áquila). Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Justiça Federal determina ao INCRA regularização 

de área remanescente de quilombo na Grande Salvador

A juíza federal da 1ª Vara, Arali Maciel 
Duarte, exarou liminar em ação civil pú-
blica movida pelo Ministério Público Fede-
ral e Defensoria Pública da União contra 
o INCRA para determinar que o instituto, 
no prazo de 30 dias, publique Relatório 
Técnico de Identificação e Delimitação 
(RTID), concluído em 2012, mas deste 
então nunca publicado, e que considerou 
a comunidade Rio de Macacos como re-
manescente de território quilombola, eta-
pa necessária para a delimitação, demar-
cação e a titulação das terras.

A ação civil pública foi protocolada na 
1ª Vara em 22/5/2014 e a decisão liminar, 
de 4/6/2014, foi cumprida pelo INCRA nos 
dias 22 e 25 de agosto, com a publicação 
da resolução e do edital que aprovavam o 
Relatório Técnico no Diário Oficial. 

A ação do MPF e da DPU contra o 
INCRA considerava que após diversas co-
branças por ofícios e até mesmo  audiência 
pública, o instituto não apresentara motivo 
que justificasse a paralisação do processo. 

De acordo com a magistrada, é inad-
missível que o processo administrativo per-
maneça, por tempo indefinido, aguardan-
do a simples publicação de um edital. A 
ação solicitou, em nome dos princípios da 
razoabilidade e da eficiência, a publicação 
do relatório para dar prosseguimento a um 
processo administrativo longo, que possui 
várias etapas, entre as quais, o envio do 
relatório para análise de diversos órgãos, 
como Fundação Palmares, Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Nacional e IBAMA.

A elaboração do Relatório foi solicitada 
em 2011 pela Associação dos Remanes-
centes do Quilombo Rio dos Macacos. O IN-
CRA realizou extensa pesquisa antropológi-
ca, social e histórica com reuniões, visitas e 
entrevistas com moradores, reconhecimento 
e mapeamento dos lugares relevantes para 
vida passada e presente da população den-
tro do território. Ao processo da 1ª Vara foi 
juntada cópia do parecer técnico conclusivo 

que decidiu pela legitimidade da rei-
vindicação da comunidade. 

Segundo o relatório, “a regulari-
zação das posses das comunidades 
negras ou quilombolas é vista pelos 
movimentos sociais dentro de um 
conjunto de políticas que visam à 
reparação da dívida histórica que 
o Brasil contraiu com a população 
negra através dos senhores de terra 
e da discriminação advinda do fato 
de ser “negro”, geradora de exclusão 
social no Brasil”.

O relatório aponta que os residen-
tes na área são remanescentes das 

comunidades quilombolas que existiram 
nas regiões de Paripe, Periperi e Coutos. 
Através de vasta pesquisa conseguiu-se um 
levantamento que remonta ao ano de 1542

De acordo com a DPU, “se o relatório 
tivesse sido publicado logo após a sua 
conclusão em 2012 e todos os outros atos 
já tivessem sido realizados nos prazos de-
terminados, o processo administrativo já 
poderia ter sido concluído. Se decidido 

pela titularidade das terras à comunida-
de, os títulos de propriedade já teriam sido 
emitidos”.

A Marinha do Brasil e os remanescen-
tes quilombolas terão prazo para contestar 
a delimitação divulgada pelo INCRA. Após 
este período, será dado prosseguimento à 
demarcação e titulação das terras.

Outra disputa - Também envolvendo 
os remanescentes de quilombolas, na 
10ª Vara, em processo movido contra 
ocupantes de área militar no entorno da 
Base Naval de Aratu, a União requereu 
a desocupação alegando ser sua proprie-
tária e que a posse dos ocupantes era ir-
regular.

Nesta ação, os réus arguiram a função 
social da propriedade para reconheci-
mento do direito de moradia das comuni-
dades que viviam ali antes da doação da 
área à União, sendo remanescentes qui-
lombolas, constituindo-se forma de pre-
servação dos valores culturais e sociais 
da etnia negra.

O juiz federal da 10ª Vara, Evandro Rei-
mão dos Reis, concedeu tutela antecipada 
para determinar a reintegração de posse 
da área à União (Marinha). A situação foi 
alvo de um intenso conflito na ocasião, e 
bastante divulgado pela Imprensa, quando 
fuzileiros navais entraram no território para 
impedir a reconstrução da casa de mora-
dores, que se arguiu demolida pela chuva. 
O magistrado ordenou a "imediata parali-
sação de qualquer que seja a construção, 
reforma, modificação, seja a que título for, 
dos bens imovéis que estão incluídos na 
demanda reivindicatória". 

No dia 3/8/2012 foi julgado o méri-
to da ação que reconheceu o domínio da 
União sobre os imóveis e, ante a inexis-
tência de justo título dos réus, determi-
nou sua desocupação, no prazo de quinze 
dias, sob pena de retirada compulsória.

A reintegração de posse ainda não foi 
cumprida, malgrado a tutela que a conce-
deu permaneça válida e eficaz e não vin-
culada a procedimentos administrativos do 
INCRA ou Fundação Cultural Palmares.

Servidoras participam de campanha 
por doação de medula óssea

Um grupo de servidoras da Seção Judiciária da Bahia, 
juntamente com funcionárias terceirizadas, participaram 
de uma campanha expontânea pela doação de medula ós-
sea. No total, foram 26 participantes.

O motivo principal da campanha foi envolver o maior 
número de pessoas para coleta de amostras de sangue e 
testes de compatibilidade, que permitirão conseguir doa-
dores de medula óssea para transplante em pacientes com 
câncer como a servidora Ana Cláudia Ortiz, que tem leuce-
mia mieloide aguda. A campanha foi transformada no belo 
cartaz ao lado, distribuído pela Justiça Federal e que tem 
sido intensamente compartilhado pelo Facebook. 

Todas as mulheres participantes usaram torsos nas 
cabeças em alusão a um dos efeitos colaterais do trata-
mento de quimioterapia a que os pacientes se submetem. 
A ideia é enfrentar a perda dos cabelos sem achar que se 
perdeu a beleza. 

A campanha também visa a sensibilizar os servidores 
para a iniciativa do HEMOBA que realizou ontem uma pa-
lestra na nossa Seção Judiciária e no próximo dia 17/10, 
sexta-feira, estará novemente aqui para realizar a coleta 
de amostras de sangue para os testes de compativilidade.

 Doação de sangue 
A colega Ana Cláudia Ortiz, servido-

ra do Núcleo de Recursos Humanos, está 
necessitando de sangue tipo O negativo e 
plaquetas. Quem puder doar este tipo de 
sangue pode se dirigir ao banco de sangue 
do Hospital São Rafael e fazer a doação em 
nome da servidora.


