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Prata da casa
O oficial de Justiça da Subseção de 

Eunápolis Christian Monteiro de Almeida 
Lins, que assina Crico Lins, é baiano e des-
de a infância desenvolveu sua veia artísti-
ca influenciado pela mãe, artista plástica 
e artesã. Crico Lins, embora autodidata e 
apaixonado pela arte teve primorosas li-
ções, quando adolescente, com Sônia Ran-
gel, artista visual e professora da Escola de 
Teatro e da Escola de Belas Artes da UFBA. 

Por alguns anos afastou-se da pintura 
por conta de sua formação jurídica e viveu 
por sete anos no Espírito Santo, experiência 
que guarda em seu coração, razão de esco-
lha de seu primeiro vernissage. 

De volta a Bahia, em 2006, radicou-se 
no extremo Sul, em razão de sua nomea-
ção para a Subseção Judiciária de Eunápo-
lis quando paixonou-se pela tinta acrílica e 
desfez a lua de mel com a tinta a óleo. Além 
da pintura, arrisca traços pelo designer de 
móveis e objetos, outra grande paixão.

O endereço para conferir um pouco 
do vernissage do artista é www.youtube.
com/watch?v=ib3xEPv6GdE. Alguns tra-
balhos podem ser vistos e adquiridos na 
fanpage www.facebook.com/pages/Crico-
-Lins/1141402842555452?fref=ts.

Seleção para formação 
de conciliadores 

Termina na próxima segunda-feira, 
21/9, o prazo de inscrição dos interessa-
dos no curso de formação e capacitação 
de voluntários nos métodos consensuais de 
solução de conflitos, com o fito de atuarem 
como conciliadores.

O curso acontecerá de 30/11 a 04/12, 
das 13h às 18h no Auditório Ministro Dias 
Trindade. Concluído o Curso de Formação 
de Conciliadores, os voluntários exercerão 
a função de conciliador na Seção Judiciária 
da Bahia.

As inscrições serão realizadas online, 
mediante preenchimento obrigatório de 
formulário específico e devem ser envia-
das à Seção Judiciária da Bahia, por meio 
de acesso ao site www.jfba.jus.br, no ato 
da inscrição.

O edital encontra-se no endereço: 
http://portal.trf1.jus.br/sjba/comunicacao-
-social/imprensa/avisos/inscricoes-para-a-
-selecao-do-curso-de-formacao-de-conci-
liadores-da-justica-federal-da-bahia.htm

Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa 
condena empresa em R$ 100 mil 

por danos ao meio ambiente
A juíza federal da Subseção de Bom Je-

sus da Lapa Danila Gonçalves de Almeida 
em ação civil pública proposta pelo IBAMA 
contra a empresa Coirba Siderúrgica Ltda 
e Jadir Moreira Barbosa condenou os réus 
a pagarem indenização de R$ 100 mil por 
danos extrapatrimoniais causados ao meio 
ambiente em área do município de Jabo-
randi. Sobre o valor da indenização incidi-
rão juros desde 21/11/2002 (data da cons-
tatação do evento danoso) e de atualização 
monetária a partir da data da sentença.

A magistrada confirmou decisão liminar 
que previra multa diária de R$ 1 mil por seu 
descumprimento, devendo a multa ser paga 
a contar de 2014 até o cumprimento das 
obrigações. Os réus não poderão desenvol-
ver atividades na área degradada em desa-
cordo com o Plano de Manejo Florestal Sus-
tentável além de serem obrigados a reparar 
os danos ambientais causados de acordo 
com Projeto de Recuperação de Área De-
gradada a ser aprovado pelo IBAMA. Além 
disso, deverão iniciar a recuperação da área 
degradada no prazo de 60 dias, sob pena de 
nova multa diária de R$ 1 mil, que incidirá 
simultaneamente à anteriormente fixada.

O IBAMA propôs a ação objetivando a 
reparação de dano ambiental decorrente 
de descumprimento das recomendações 
técnicas ambientais para a exploração sus-
tentável da área da Fazenda Mutambeiras, 
no município de Jaborandi após, em 2002, 
ter constatado uma série de irregularida-
des na atuação da empresa na condução 
do Plano de Manejo Florestal Sustentável, 
entre elas a exploração desordenada, au-

sência de cercas para impedir o acesso de 
animais; irregularidade na produção do 
carvão, abertura de estradas em área de 
preservação permanente; deterioração e 
perecimento da nascente do Córrego Capão 
do Melado, dentre outras irregularidades.

O IBAMA embargou as atividades de 
exploração e lavrou autos de infração. Em-
bora notificada a recuperar os danos, a em-
presa manteve-se inerte e em duas novas 
vistorias (2008 e 2010), o órgão constatou 
que o local estava totalmente abandonado 
e a área de preservação, degradada.

A magistrada lembra na sua sentença 
que a Constituição “assegura que o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é 
direito de todos, considerando-o ‘bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida’”, sendo direito de ter-
ceira geração, que assiste de modo subjeti-
vamente indeterminado a todas as pessoas.

E continua: “Ofensas ao direito am-
biental devem merecer especial e ampla 
possibilidade reparatória e indenizató-

ria no aspecto processual, a fim de se 
evitar escusas entre os responsáveis ou 
que estes se escudem em atos de ter-
ceiros para justificar a sua conduta. Se 
realmente comprovada responsabilidade 
específica de uma das partes ou de ter-
ceiros, isto deve ser resolvido a posterio-
ri, por meio de ação regressiva. O direito 
processual não pode servir de embaraço 
ao pronto restabelecimento dos direitos 
ambientais que dizem respeito a toda a 
coletividade”.

Na visão da julgadora, o dano ambien-
tal, além de atingir de imediato o bem ju-
rídico que lhe está próximo (a fauna e a 
flora diretamente prejudicadas), também 
atinge a todos os integrantes do Estado, 
espraiando seus efeitos para toda a comu-
nidade, inclusive para as futuras gerações, 
em razão das consequências, muitas vezes 
irreversíveis, ao equilíbrio ecológico.

Na opinião da juíza federal Danila Al-
meida, a demora na adoção de medidas 
reparatórias e preventivas é extremamen-
te maléfica e deve ser evitada, sob pena 
de se permitir que a degradação ambiental 
chegue a um ponto do qual não haja mais 
volta. “Demonstradas a conduta antijurídi-
ca dos agentes; a ofensa ao interesse ju-
rídico fundamental difuso a um ambiente 
ecologicamente equilibrado; a intolerabi-
lidade da ilicitude, diante da importância 
do equilíbrio ecológico, inclusive para as 
futuras gerações; e o nexo causal entre a 
conduta e o dano, impõe-se a condenação 
dos requeridos ao pagamento de indeniza-
ção por danos morais coletivos”.

I Encontro de Desenvolvimento 
para Juízes Federais da Bahia

Primeiro encontro será na quinta-feira
A DIREF e o Comitê de Qualidade de Vida convidam os juízes federais da Seção Judici-

ária da Bahia para participarem do primeiro dos três encontros do Programa de Aprimo-
ramento de Competências e Modernização da Gestão para os Magistrados na próxima 
quinta-feira, dia 24/9.

A iniciativa teve como princípio o Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho criado 
pelo TRF1 visando atingir o objetivo estratégico do CJF de “desenvolver o potencial humano 
nos órgãos da Justiça Federal e fortalecer o grau de satisfação no ambiente de trabalho, 
promovendo políticas de gestão de pessoas que contribuam para o bem-estar de magistra-
dos e servidores e para a melhoria do clima organizacional”.

O Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho visa planejar e implementar ações 
estratégicas que impactem positivamente o ambiente de trabalho, bem como solucionar 
os problemas apontados no Diagnóstico de Vida no Trabalho, realizado na Primeira Re-
gião, em 2012 que revelou aspectos de insatisfação que impactam consideravelmente a 
vida dos servidores na instituição e que envolvem o relacionamento e a gestão dos magis-
trados com as equipes de trabalho.

O magistrado tem um papel crucial no atingimento destes objetivos, pois sua gestão 
influencia diretamente no clima, na motivação e produtividade dos servidores. Assim, é de 
suma importância a atualização e o aprimoramento da habilidade de liderança por parte 
dos magistrados, pessoas chaves e agentes de mudança para obtenção de melhorias no 
serviço público.

Mostra-se necessário ampliar a visão e aprimorar a competência em Gestão de Pessoas 
visando preparar e capacitar os juízes federais para adotarem práticas e métodos que poten-
cializem o capital humano e gerem maior satisfação no ambiente de trabalho, mobilizando 
desta forma, as equipes em direção ao alcance das metas institucionais.


