
Aniversariantes
Hoje: Dr.Tiago Borré, juiz federal 
substituto da 2ª Vara da Subseção 
de Vitória da Conquista, Letícia Ne-
grão de Sousa (NUCRE), Maria Eliana 
Oliveira (14ª Vara), Orlando Bitten-
court (NUCJU), Ruiter Falcão (NU-
TEC), Adriana Souza Daniel (SECAD). 
Amanhã: Antonio Alencar (17ª Vara), 
Kátia Alcântara (NUCJU), Tércio Ma-
chado de Freitas (7ª Vara), Robson 
Silva (Paulo Afonso) e Alfredo de Je-
sus (Stefanini). Parabéns!!!
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Liberte-se do cigarro!
Qual o melhor modo de se reeducar 

para se libertar do vício do fumo?

Desde que começa a fumar, o fu-
mante aprende que, quando tem um 
problema, precisa do cigarro. Ele então 
fuma com o intuito de se acalmar e re-
laxar. O que ele precisa aprender é que 
existem outras maneiras de lidar com a 
ansiedade e as preocupações da vida. 
Praticar atividades físicas, participar de 
eventos sociais, passear de bicicleta, 
dançar etc. É por meio desses meca-
nismos que vamos controlar o estresse. 
Mas, se a pessoa não tiver consciência 
disso e não mudar esse comportamen-
to, a tendência é voltar a fumar após 
um tempo ou não conseguir abandonar 
o cigarro.

Substituir o cigarro pela versão light 
facilita o processo?

De maneira alguma. O cérebro do 
fumante deseja nicotina e se há baixo 
teor dessa substância, o fumante dará 
mais tragadas e mais profundas. O re-
sultado é o mesmo. Nenhum estudo de-
monstra que as versões light são mais 
leves. Isso é marketing da indústria do 
cigarro para tentar coibir o conhecimen-
to científico.

Como colocar um ponto final nesta 
“relação”?

É preciso lembrar que o cigarro não é 
seu amigo. Ele causa enfisema, câncer, 
doenças cardiovasculares, deixa você 
com mau hálito e cheiro ruim, reduz sua 
capacidade de realizar atividades físi-
cas e traz várias complicações. Além de 
prejudicar quem está por perto e nunca 
fumou um cigarro na vida. Os fuman-
tes passivos têm um risco 25% maior 
de infarto do miocárdio e 30% maior de 
câncer do pulmão. Enfim, é um amigo 
da onça, isso sim! E você vai viver muito 
melhor se cortar esse vínculo e substituí-
lo por hábitos mais saudáveis.

Fonte: Revista Viva Saúde

 

Pensando em
Qualidade

de Vida...

A 4ª Turma do TRF1 manteve por una-
nimidade a indenização determinada pela 
7ª Vara desta Seção Judiciária aos proprie-
tários de fazendas expropriadas para fins de 
reforma agrária. Dessa maneira, eles vão re-
ceber R$ 1.047.278,29 (R$ 977.399,75 
para a terra nua e R$ 69.878,54 referen-
tes às benfeitorias). As fazendas estão loca-
lizadas nos municípios de Coronel João Sá 
e Sítio do Quinto.

Após a sentença da 7ª Vara Federal, o 
INCRA recorreu ao TRF1, inconformado com 
a “supervalorização do preço do imóvel de-
corrente do acréscimo de valorização imo-
biliária ocorrida posteriormente à imissão 
na posse”. Segundo a autarquia, “laudo ofi-
cial toma por base uma série de distorções 
que equivocadamente elevam o preço final 
do imóvel então em análise, contrapondo-
se ao mercado da região de inserção”.

O relator, juiz federal convocado Carlos 
D´Avila Teixeira, concordou com o valor es-
tipulado na sentença. Segundo o juiz, “são 
verossímeis (e, portanto, convincentes) as 
justificativas do perito para a expressiva 

TRF1 mantém valor de indenização definido 
pela 7ª Vara por fazendas expropriadas 

para fins de reforma agrária
valorização imobiliária ocorrida na região 
em que está inserido o imóvel, não sen-
do o fato, em nenhum momento, refuta-
do pelo Incra no seu plano de existência, 
limitando-se o órgão a sustentar que a va-
lorização pós-imissão na posse não poderia 
ser acrescida ao preço final do imóvel”. As 
justificativas do perito referem-se à valoriza-
ção das comodities agrícolas (feijão, milho, 
leite, uso mais racional da terra, aplicação 
de tecnologia pelo produtor rural e a própria 
evolução de preços de mercado.

O relator ainda explicou que, segundo 
o perito envolvido na expropriação, houve 
valorização da terra nua, o que justificaria 
o aumento de 24,02% do valor. Para ele, a 
Lei n. 8.629/1993 estipula que o valor da 
indenização corresponderá ao valor apura-
do na data da perícia, ou ao consignado 
pelo juiz, corrigido monetariamente até a 
data do efetivo pagamento. “O que se bus-
ca é o real valor de mercado do imóvel. 
Essa é a finalidade da nomeação do pe-
rito, pelo que a avaliação deve apanhar a 
atualidade do valor do bem, para mais ou 
para menos”, observou.

De acordo com o magistrado, o objetivo 
do justo preço é a garantia de que o expro-
priado possa, ao final do processo, adquirir 
outro imóvel com as mesmas característi-
cas daquele que o poder público lhe retira 
do patrimônio.

Os expropriados também recorreram, 
alegando que as cercas internas, que ser-
viram de base para o levantamento do 
perito, não refletem os reais limites do 
imóvel, que seria maior. Mas, mesmo nes-
se ponto, o relator igualmente concordou 
com a sentença.

“Olvidam os expropriados um dado 
fundamental: o fato de terem sido utili-
zados, no levantamento feito pelo perito, 
modernos recursos tecnológicos com ele-
vado grau de precisão. Diferentemente do 
que pretendem fazer crer os expropriados, 
o levantamento topográfico, feito in loco 
pelo perito, constitui apenas um dos ele-
mentos que integram o amplo espectro da 
pesquisa empreendida pelo expert”, consi-
derou o magistrado.

Fonte: TRF1

Tribunais não cumprem decisões, diz CNJ
Os Tribunais de Justiça da Bahia e de 

São Paulo foram alvo de críticas durante a 
sessão do Conselho Nacional de Justiça do 
dia 10/9 pela demora em cumprir deter-
minações do órgão de controle externo do 
Judiciário.

Ao julgar procedimento de controle 
administrativo que questionou os critérios 
do TJ-BA para preenchimento de cargos, 
criando vagas em comarcas sem observar 
a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(Loman) e em prejuízo da carreira de ma-
gistrados, o conselheiro Guilherme Calmon 

disse que o tribunal baiano "é recalcitrante 
em cumprir determinação deste conselho".

A juíza Ana Lúcia Ferreira de Souza fez 
sustentação oral em nome dos quatro ma-
gistrados interessados, manifestação elogia-
da pelo relator, cujo voto, anulando os edi-
tais, foi acompanhado por unanimidade.

Durante os debates sobre mudanças na 
organização do setor de execuções crimi-
nais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 
o conselheiro Rubens Curado lembrou que 
a primeira decisão do CNJ sobre o assunto 
-determinando que o tribunal apresentasse 
um plano de ação- foi tomada em 2008.

"O que estamos a tratar é de um grave 
descumprimento, pelo tribunal, de deci-
são do CNJ", afirmou. O relator, conselheiro 

Gilberto Martins, considera que o projeto 
que delega ao tribunal a fixação de varas de 
execução viola regras constitucionais.

Em junho, treze entidades divulgaram 
nota pública criticando a decisão do tribu-
nal de acabar com as Varas de Execução 
Criminal, onde são processados todos os 
benefícios e questões relacionadas ao cum-
primento de pena, criando um Departa-
mento em seu lugar.

Alegam que os juízes que atuarão na 
execução criminal passarão a ser indicados 
pelo TJ-SP, e não mais por concurso interno 
(como manda a Constituição), poderão ser 
retirados da função -violando o princípio do 
juiz natural, da independência judicial e da 
inamovibilidade- e ficarão distantes das pe-
nitenciárias que devem fiscalizar.

Começa

HoJe!

PReSTigie! 

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to da Sra. Eurides Farias, mãe das 
servidoras Patrícia Farias (18ª Vara) e 
Maria de Fátima Farias (14ª Vara) e 
sogra dos servidores João  Mota (17ª 
Vara) e Ana Cláudia Xará (DIREF), 
ocorrido ontem. O sepultamento será 
realizado amanhã, 24/09, às 11h no 
Cemitério Jardim da Saudade.


