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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Gabriel Velame Branco (7ª Vara), 
Irlene Logrado Barreto de Carvalho 
(NUCOM), Caroline Lordelo Nunes Fi-
gueira (18ª Vara), Jailson da Silva Lage 
(NUCJU), Daniel Lucas Leite Porto de 
Jesus (Feira de Santana) e Aldacy Mar-
ques Pinto (CEF). Amanhã: Henrique 
da Fonseca Cardoso (Vitória da Con-
quista), Cássio Furlan Chicon (Teixeira 
de Freitas), Jaime Lima de Vasconcelos 
(Juazeiro), Fabrício Augusto de Oliveira 
Guimarães (NUTEC) e Lucas de Araújo 
Mascarenhas (14ª Vara).

Parabéns

Justiça Federal em Barreiras condena ex-gerente 
do IBAMA a multa de 100 vezes seu último salário

O juiz federal substituto Jorge Peixoto, 
da Subseção de Barreiras, em uma ação 
civil pública por improbidade administra-
tiva movida pelo IBAMA, condenou José 
Ribeiro Piau e sua filha Edna da Silva Piau, 
ex-gerente do IBAMA em Barreiras, ao pa-
gamento de multa civil de 100 vezes sua 
última remuneração no Instituto; pagamen-
to de R$ 20 mil por danos morais coletivos; 
perda das funções públicas; suspensão dos 
direitos políticos e proibição de contratar 
com o Poder Público por dez anos.

A ré era ex-gerente executiva do IBA-
MA de Barreiras quando concedeu ao réu 
José Ribeiro Piau, seu pai, autorização de 
desmatamento com graves irregularida-
des, sem cumprimento das formalidades 
legais, para área superior à devida e de 
volume de madeira acima do legal com 
averbações falsas, o que evidenciaria im-
probidade. 

Segundo a sentença, o réu 
valera-se de documento falso, 
chancelado por sua filha, com o 
fim de se esquivar do seu dever 
de averbar a área de preserva-
ção permanente, quando estava 
obrigado por lei, no caso, o Có-
digo Florestal (Lei n. 4.771/65) 
vigente à época dos fatos. 

O magistrado considerou 
que houve vantagem patrimo-
nial indevida, configurando 
violação dos deveres de mora-
lidade e legalidade, bem como 
lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito em de-

corrência das condutas ímprobas, pois o 
réu obteve produtos do meio ambiente com 
representação pecuniária, ampliando área 
economicamente explorável de proprieda-
de rural e sonegando pagamento de taxas 
e demais prestações destinadas ao Estado.

A conduta da ex-servidora, voltada cla-
ramente a beneficiar seu pai, sem sombra 
de dúvidas, incrementou o patrimônio da 
família ilicitamente, utilizando-se a função 
pública para implementar ardis, fraudes e 
outros ilícitos.

Evidenciou-se a existência de forte es-
quema de irregularidades destinadas ao 
fornecimento de autorizações de desmate, 
à margem das leis regentes da matéria, 
que contava com a participação da então 
servidora, beneficiando diretamente o seu 
pai, com violação dos princípios adminis-
trativos da legalidade, impessoalidade, efi-
ciência, honestidade e moralidade.

“Os réus não observaram as leis; agi-
ram para beneficiar determinadas pes-
soas, valendo-se de manobras imorais e 
desonestas para obtenção de vantagem 
indevida. A incidência da moralidade, iso-
ladamente considerada, já impediria que 
um servidor público apenas analisasse ou 
fosse responsável por fiscalizações de in-
teresse do seu genitor. A ré, ex-servidora, 
participou de inúmeros atos ilícitos e, ao 
invés de fiscalizar o seu pai, atuou total-
mente em seu favor, confundindo o car-
go público com a relação de parentesco e 
incorrendo em condutas acentuadamente 
reprováveis”, diz a sentança do julgador.

No que tange ao dano moral coletivo, o 
juiz afirma ser perfeitamente quantificado 
aferindo critérios subjetivos (nível social do 
indivíduo, dolo ou culpa); critérios objeti-
vos (risco criado, gravidade e repercussão 
da ofensa, situação econômica do ofensor); 
técnica do valor de desestímulo: dupla fun-
ção compensatória para a coletividade e 
punitiva para o ofensor; exame do proveito 
do degradador, irreversibilidade do dano e 
intensidade de responsabilidade e valor sufi-
ciente para prevenção.

E finaliza: “O risco ambiental da 
exploração na área, sem a necessária 
autorização da autoridade ambiental, 
revela-se evidente, diante da difícil ou 
impossível reparação dos danos provo-
cados. Ademais, os acionados demons-
traram desprezo dos valores vitais de 
equilíbrio ecológico e dos princípios da 
Administração Pública”.

Complementação de 
Relatório do Biênio 

2014/2016
Ficou pequeno o espaço do JFH para a 

edição do último dia 1º/6 conter as prin-
cipais realizações da DIREF no biênio 
2014/2016. Reduzimos o tamanho da 
fonte de 10,5 para 9, deixamos de utilizar 
ilustração, mas não foi possível inculir tudo. 

Hoje, complementamos os dados que 
não puderam constar daquela edição com 
as realizações do Núcleo de Bem Estar So-
cial e da Seção de Administração do Prédio 
dos JEFs. Informamos também a subti-
tuição de 80% das lâmpadas do estacio-
namento do Fórum Teixeira de Freitas por 
lâmpadas LED muito mais econômicas.

NUBES

1. Criação do NUBES em 2015; 2. Após 
dez anos de tentativas, foi firmado o con-
trato com a Cooperativa dos Médicos Anes-
tesiologistas da Bahia; 3. Implantação dos 
Exames Periódicos na Seccional; 4. Reali-
zação de palestras relacionadas à saúde e 
campanha de vacinação; 5. Campanha para 
Cadastro de Doadores de Medula Óssea.

NUASG-SEJEF

1- Contratação de empresa para ma-
nutenção do sistema de ar condicionado; 
2- Instalação do para-raio; 3-Instalação do 
NOBREAK da sobreloja; 4-Destinação de 
estacionamento provisório para servidores 
em razão da supressão do estacionamento 
da lateral do prédio; 5-Elaboração de pro-
jeto para pintura de todo o prédio utilizan-
do as tintas  já vencidas; 6-Elaboração de 
projeto para otimização do clima nas uni-
dades.

13ª Vara realiza nova audiência pública 
em ação que pede remoção de barracas 

de praia em Lauro de Freitas
O juiz federal da 13ª Vara realizou na 

última terça-feira, 31/5, no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade, audiência de con-
ciliação na Ação Civil Pública n. 16275-
67.2011.4.01.3300 proposta pelo MPF e 
União contra o Município de Lauro de Frei-
tas buscando, entre outros fins, a demolição 
das mais de cem barracas de praia edifica-
das irregularmente em toda a orla marítima 
daquele município nas praias de Ipitanga, 
Vilas do Atlântico e Buraquinho.

Conduzida pelo juiz federal Carlos 
d’Ávila, estiveram presentes representantes 
do MPF, AGU e Superintendência do Patri-
mônio da União, além dos municípios de 
Salvador e Lauro de Freitas, IBAMA e Insti-
tuto Chico Mendes. 

Foram ouvidos os representantes da As-
sociação de Moradores de Vilas, da Asso-
ciação Esportiva de Portão; da Associação 
dos Barraqueiros da Praia de Ipitanga além 
de moradores e comerciantes da região. 

Foi determinado que as partes tomem 
conhecimento do relatório de vistoria redi-
gido por equipe multidisciplinar formada 
por oficiais da Justiça Federal, IBAMA, Ins-
tituto Chico Mendes, União Federal e MPF 
em todas as barracas de praia de Lauro de 

Freitas relacionando seus nomes de fantasia 
e nomes dos respectivos permissionários, 
estrutura de construção (lona, palha, alve-
naria, plástico etc) e condições das fossas 
sépticas, se existentes. 

Ante a complexidade da matéria e a 
necessidade de maior discussão e aprofun-
damento acerca das alternativas possíveis 
para solucionar os impasses dos autos, 
uma nova audiência de conciliação foi mar-
cada para o dia 26 de setembro.

Juiz federal Paulo Roberto Pimenta 
toma posse hoje no TRE

O juiz federal Paulo Roberto Lyrio Pi-
menta, titular da 18ª Vara, toma posse 
hoje, 6/6, como membro efetivo do Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia. Ele assume o 
cargo pela classe dos juízes originados da 
Justiça Federal. A cerimônia acontece às 
14h na Sala de Sessões do Regional baiano.

O magistrado foi eleito pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região para exercer 
mandato por dois anos, como consta no re-
gimento interno do TRE-BA.

Natural de Ilhéus, Paulo Pimenta gra-
duou-se em Direito em 1990 pela UFBA, 
instituição pela qual concluiu o Mestrado 
em 1997. Fez Doutorado em Direito pela 

Informação importante sobre o e-Jur
A Direção do Foro desta Seção Judiciária 

informa a todos os servidores das Secreta-
rias das Varas que utilizam o e-Jur, que, no 
local em que se utilizava a opção “Autor/
Réu” para direcionar as citações/intimações 
eletrônicas das pessoas jurídicas respecti-
vas, deverão sempre indicar a opção “OU-
TROS” ou “ENTIDADE”

Este cuidado garantirá que se está vin-
culando o ente corretamente cadastrado no 
e-Cint.

Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo em 2001 e Pós-Doutorado pela 
Ludwig-Maximilians-Universität, München 
(Universidade de Munique, na Alemanha) 
entre 2010 e 2011.

Ex-pesquisador do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico e ex-juiz do Trabalho, o juiz federal 
é atualmente professor associado da Fa-
culdade de Direito da UFBA desde o ano 
2000, lecionando nos cursos de Gradu-
ação, Mestrado e Doutorado além de ser 
autor de livros e artigos publicados em re-
vistas jurídicas especializadas.

Fonte: TRE-BA


