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Moreira (Feira de Santana) e Luciana 
Borges Silva Messias (Itabuna).
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Seccional da Bahia imuniza 1.163 pessoas 
em campanha de vacinação contra gripe H1N1

A campanha de vacinação contra a gri-
pe, conduzida pelo NUBES, oferecida gra-
tuitamente de 18 a 20 de abril nesta Seção 
Judiciária, imunizou mais de mil pessoas 
contra os três vírus mais incidentes da fa-
mília Influenza: H1N1, H3N2 e Brisbane. 

A gripe prejudica o pleno desempenho 
laboral e é uma das principais responsáveis 
por faltas ao trabalho e queda da produti-
vidade.  Além de prevenir a proliferação de 
doenças transmissíveis e beneficiar a qua-
lidade de vida do trabalhador, esta ação foi 
voltada com foco no bem estar e qualidade 
de vida de servidores, magistrados, terceiri-
zados e estagiários desta seccional 

A Campanha foi considerada satisfató-
ria. Praticamente todas as doses adquiridas 
foram aplicadas com sucesso.

A vacinação atendeu a toda a força 
de trabalho desta Seccional, incluindo as 
subseções, e 61% das doses foram aplica-
das em servidores e magistrados. As de-
mais foram direcionadas aos terceirizados 
e estagiários. Doses remanescentes foram 
estendidas a 17 dependentes no fim da 
campanha. 

A adesão à vacina foi opcional e con-
seguiu-se imunizar 65% dos servidores e 
magistrados. Em Salvador, foram aplicadas 
710 vacinas, sendo 390 a servidores, 24 a 
magistrados e 281 a terceirizados. 

Nas Subseções, foram aplicadas 405 
vacinas a 378 servidores e a 27 magistra-
dos. Na foto ao lado, terceirizados, nossa 
importante nossa força de trabalho, na fila 
para receberem suas doses grátis.

Servidores com FCs 
de direção e chefia 

devem participar 
de capacitações

Servidores ocupantes de cargos em co-
missão e funções comissionadas de dire-
ção e chefia deverão participar de capaci-
tações gerenciais, a cada dois anos, com 
carga mínima total de 30 horas.

Nesse sentido, objetivando o cumpri-
mento do disposto nos normativos vigentes 
e a otimização do orçamento restrito na 
ação orçamentária Capacitação de Recur-
sos Humanos, a área de capacitação do 
Tribunal disponibilizará alguns cursos na 
modalidade virtual neste exercício:

• Gestão do Tempo - Turma 1/2017 - 
02/05 a 02/06;

• Gestão do Conhecimento - Turma 
1/2017 - 08/05 a 09/06

• Passaporte Gerencial - Turma 1/2017 
- 16/05 a 09/06

• Análise e Melhoria de Processos - Tur-
ma 1/2017 - 22/05 a 30/06

• Gestão da Qualidade - Turma 1/2017 
- 05/06 a 05/07

• Introdução à Gestão Socioambiental - 
Turma 1/2017 - 12/06 a 30/06

• Gestão do Tempo Turma 2/2017 - 
01/08 a 01/09

• Gestão do Tempo Turma 3/2017 - 
25/09 a 27/10

• Decifrando o Planejamento Estratégi-
co - áreas de biblioteca e gestão do conhe-
cimento - Turma 1/2017 - 11/09 a 13/10.

Outras ações de capacitação virtual es-
tão em fase de ajustes e planejamento e 
serão ofertadas durante o exercício.

As Seccionais poderão realizar outras 
modalidades de capacitação com foco ge-
rencial, utilizando orçamento próprio e ob-
jetivando o cumprimento dos dispositivos.

As capacitações terão, também, suas 
cargas horárias computadas para fins de 
cômputo do Adicional de Qualificação.

Os controles de cumprimento das horas 
gerencias serão realizados pelas áreas de 
capacitação em cada seccional e apresen-
tados à administração ao final do período, 
para a adoção das providências que se fi-
zerem necessárias.

A recusa injustificada do servidor na 
participação em curso de desenvolvimen-
to gerencial inviabilizará a continuidade 
da investidura do servidor no cargo em 
comissão ou na função comissionada (Art. 
59,§5° da Resolução 03/CJF).

Juiz federal em Irecê condena herdeiros 
a pagarem R$ 1 milhão por danos ao 
meio ambiente em Morro do Chapéu

O juiz federal da Subseção Judiciária 
Irecê Gilberto Pimentel Gomes Jr, em ação 
civil pública movida pelo MPF contra cinco 
herdeiros de Zeferino Maia dos Santos, pro-
prietário de um areal em Morro do Chapéu, 
condeno-os a indenizar a União em R$ 
1.042.767,00, por dano material derivado 
da exploração ilegal de recursos minerais 
(areia), limitado à força da herança que 
lhes foi transmitida.

Durante fiscalização na Bacia do Rio 
São Francisco, no município de Morro do 
Chapéu, constatou-se extração de areia, 
sem autorização do DNPM, por Zeferino 
Maia dos Santos, hoje falecido, então pro-
prietário do areal. 

No laudo reali-
zado, configurou-se 
dano patrimonial 
à União e diversos 
danos ambientais 
oriundos da extração 
94.797 m³ de areia, 
sem licenciamento.

O magistrado ne-
gou a pretensão do 
MPF de indenização 
por danos morais e 
reconheceu a ilegi-
timidade passiva ad 

causam dos réus-herdeiros por não serem 
responsáveis diretos pelo dano.

O juiz observou que “a atividade extrati-
vista ocasionou diversos danos ambientais 
à área em que se deu, tais como: supressão 
de vegetação e, consequentemente, de ni-
chos faunísticos, bem como da camada su-
perficial do solo, totalizando área de cerca 
de 46.017,10 m²; alteração da topografia 
original da área, com diminuição da cota 
do solo em relação ao lençol freático nas 
cavas, aumentando assim as possibilida-
des de contaminação do mesmo; redução 
na fertilidade natural do solo e perda de di-
versidade genética, devido à retirada da ca-
mada superficial do solo, onde se encontra 
a maior parte da matéria orgânica, nutrien-
tes, microfauna, microflora e do banco de 
sementes; compactação do solo interno à 
cava; alteração do relevo, gerando escarpas 
abruptas no perímetro da lavra; aumento 
da suscetibilidade à erosão nas bancadas 
que foram abertas.

Com relação ao pedido de indeniza-
ção por dano moral coletivo, registro que 
a análise jurídica transindividual da tutela 
dos interesses difusos e coletivos, inclusi-
ve quanto ao dano moral, não tem como 
parâmetro o sofrimento psíquico, o abalo 

psicológico, abatimento de sentimentos, 
depressão e outros fenômenos do sujeito 
biológico. Não se procede a esses tipos de 
questionamentos porque a coletividade, 
os grupos sociais, a sociedade não são en-
tes biológicos dotados de psiquismo. São 
antes realidades da antropologia, da so-
ciologia e, antes de tudo, realidades histó-
ricas e sociais”, afirmou na sentença.

E continua: “As coletividades ou gru-
pos socialmente organizados desenvol-
vem e adotam, para subsistirem no tem-
po e no espaço, certas regras de conduta 
e valores para proteção de interesses sem 
os quais a sobrevivência seria comprome-
tida. A aferição da existência de dano 
moral coletivo não pode ficar subordina-
da ao enfoque do sofrimento anímico do 
ser biológico, pois o sentido de coletivi-
dade tem uma realidade diversa”.

Na avaliação do julgador, embora a co-
letividade não tenha personalidade jurídica 
e seja um número indeterminado de indi-
víduos, tem interesses legítimos, valores e 
patrimônio ideal que devem ser protegidos.

Pontuou: “Ocorre que na reparação do 
dano moral, adotam-se os mesmos crité-
rios da reparação do dano ambiental ma-
terial (dano e nexo causal), ainda, deve se 
averiguar o nível de reprovação da conduta 
de ofensas, seu conhecimento das conse-
quências do fato lesivo e a intenção de 
causar lesão a direito alheio”

Ele considerou que embora o dano am-
biental seja grave e mereça a reparação 
integral do meio ambiente, não existem 
elementos concretos para avaliar se a de-
gradação ambiental causou qualquer alte-
ração das condições de vida e de sobre-
vivência das pessoas que utilizam ou que 
vivam na localidade, não restando demons-
trado o dano moral à coletividade.


