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Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena DNOCS, IBAMA e INEMA 
por omissão em danos ambientais 

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
de Vitória da Conquista Fábio Stief Mar-
mund, em ação civil pública movida pelo 
MPF, condenou o DNOCS, o IBAMA, o INE-
MA, a Agência Nacional de Águas e o Mu-
nicípio de Tremendal por danos ambientais 
causados ao açude público do município. 

Segundo o MPF, o local passa por di-
versas intervenções provocadas pela ação 
humana, dentre elas a construção ilegal de 
casas e de um loteamento particular edi-
ficado em suas margens, autorizada pela 
prefeitura.

O MPF demonstrou que havia constru-
ções clandestinas de barragens acima do 
açude, obra que só poderia ser realizada 
com a autorização do poder público. O 
procedimento também não seria possível, 
visto que o uso de água nessa modalida-
de ameaçaria a disponibilidade do recurso 
mineral em padrões e qualidade adequa-
dos, além de afetar a atual e as futuras 
gerações. Dessa forma, a ANA não cum-
priu com o seu dever de fiscalizar os usos 
de recursos hídricos da União. Segundo a 
denúncia, embora fosse responsável pela 
fiscalização da obra, o DNOCS também 
compactuou com as irregularidades.

Dentre os problemas ambientais gera-
dos por conta da construções das barra-
gens estão a destruição de mata ciliar, a 
supressão de nascentes, a excessiva explo-
ração das águas das nascentes, os proces-
sos erosivos e de assoreamento de margens 
devido a desmatamento, bem como de cul-
tivos e construções de leito e nas margens, 
locais que deveriam ser área de preserva-
ção permanente. 

A Justiça Federal condenou o DNOCS 
a tomar as providências necessárias a pro-
teger o patrimônio federal e a elaborar e 
implementar um plano ambiental de con-
servação e uso do reservatório do açude 
público. A ANA terá que vistoriar as bar-
ragens construídas no rio Ressaca, local 
onde o açude está situado, com o objetivo 
de regularizá-las. O IBAMA e o INEMA de-
verão exercer seus poderes de polícia ad-
ministrativa na fiscalização da ocupação e 
uso irregular do açude e seu entorno e o 
Município de Tremedal, juntamente com o 
DNOCS, devem reparar os danos ambien-
tais causados ao reservatório, seu entorno 
e manancial, por meio da elaboração e im-
plementação do plano de recuperação de 
áreas degradadas.

Segundo a sentença, a tutela do meio 
ambiente é prevista como responsabilidade 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. Busca-se, assim, alcançar 
maior e efetiva proteção. Somado a isso, o 
meio ambiente, alçado a elemento essen-
cial à sadia qualidade de vida, pode ser 
considerado complemento indispensável à 
garantia fundamental da inviolabilidade do 
direito à vida, prevista no art. 5º da CF/88.

“Assim, considerando a importância 
imensurável do meio ambiente, tanto o 
constituinte quanto o legislador infracons-
titucional adotaram a teoria da responsa-
bilidade objetiva. Opção que representa 
importante passo para o sistema de pre-
venção e repressão dos danos ambientais, 
pois essa tende a suprir a necessidade de 
certos danos, que não seriam reparados 
pelo critério tradicional da culpa.

Embora a teoria do risco integral não 
seja adotada como regra no Direto Privado 
(apenas nas áreas especificadas pelo le-
gislador), no Direito Ambiental a doutrina 
pátria adere a essa teoria, e não admite 
nenhum tipo de excludentes nos casos de 
danos ao meio ambiente.” Diz o julgador.

Há dez anos, o JFH publicou as notí-
cias abaixo:

28.06.2006 - 18ª Vara tem nova 
Diretora de Secretaria - A servidora 
Sandra Barco Nogueira tomou posse na 
função de diretora da Secretaria da 18ª 
Vara, no dia 8 de junho, com termo as-
sinado pelo juiz federal diretor do Foro 
Salomão Viana. 

Sandra Barco tem 33 anos, é analista 
judiciária, formada em Direito pela UC-
Sal, trabalhou na instalação da 10ª e da 
18ª Varas. 

Estiveram presentes no gabinete da 
Direção do Foro, prestigiando a posse, os 
juízes federais da 18ª Vara Ávio Mozar 
José Ferraz de Novaes e Rosmar Antonni 
Rodrigues Cavalcanti de Alencar, os dire-
tores da SECAD Isa Perpértua da Silva, 
e do NUCRE  Luiz Quaresma de Mello 
Neto, além de diversos servidores e dire-
tores desta Seccional. 

Em seu discurso, o diretor do Foro pa-
rabenizou a empossada, desejando- lhe 
profícua atuação na condução dos traba-
lhos da Secretaria.

28.06.2006 - Agentes de seguran-
ça realizam curso de tiro - Os agentes 
de segurança desta Seção Judiciária, 
profissionais sempre em busca de apri-
moramento e adequação às novas técni- 
cas de segurança, realizaram um curso de 
tiro prático no dia 1º de junho, ministrado 
por inspetor do Centro de Operações Espe 
ciais da Polícia Civil do Estado da Bahia. 
Os custos desse treinamento foram ratea-
dos pelos próprios participantes.
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Servidores em teletrabalho superam 
metas de produtividade nos tribunais

Diversos tribunais brasileiros têm rela-
tado aumento de produtividade de servido-
res em regime de teletrabalho, que permite 
a execução das tarefas fora das dependên-
cias da unidade judiciária, com a utilização 
de recursos tecnológicos. O CNJ passou a 
disciplinar a modalidade por meio da Re-
solução n. 227/2015, recém-aprovada em 
Plenário, que tem por objetivo, entre ou-
tros, aumentar a produtividade e a quali-
dade de trabalho dos servidores.

O teletrabalho já é realidade no Judici-
ário e vem sendo disciplinado por normas 
internas de cada tribunal. Somente na 4ª 
Região há 403 servidores nesse regime.

A Resolução CNJ n. 227/2015 limita 
o teletrabalho a 30% da lotação, admitida 
excepcionalmente majoração para 50%, a 
critério da presidência do tribunal. De acor-
do com a norma, verificada a adequação 
do perfil do servidor ao teletrabalho, terão 
prioridades aqueles com deficiência, que 
tenham filhos, cônjuge ou dependentes 
com deficiência, gestante e lactantes, que 
demonstrem comprometimento e habilida-
de de gerenciamento do tempo e organi-
zação ou que estejam gozando de licença 
para acompanhamento de cônjuge.

A norma determina que a meta de de-
sempenho estipulada aos servidores em 
regime de teletrabalho será superior aos 
demais, conforme plano de trabalho es-
tabelecido, e que os tribunais promoverão 
o acompanhamento e a capacitação de 
gestores e servidores envolvidos com o re-

gime de teletrabalho. A resolução veda a 
modalidade de teletrabalho aos servidores 
que estejam fora do país, salvo na hipótese 
de servidores que tenham direito à licença 
para acompanhar o cônjuge.

O teletrabalho foi instituído pelo TRF4 
em 2013 com limite de 30% da lotação 
efetiva de servidores por unidade. No en-
tanto, devido aos bons resultados de pro-
dutividade, em 2015 o limite foi ampliado 
para 40%, pela Resolução n.53/2015 do 
tribunal, podendo ser superior ao percen-
tual quando apresentado plano de gestão e 
demonstração de que a medida não com-
prometerá o funcionamento da unidade.

A norma do tribunal determina que a 
meta de desempenho exigida do servi-
dor em teletrabalho deve ser igual ou até 
10%¨superior à estipulada para os demais, 
e é possível também realizar a modalidade 
semipresencial, em que o servidor realiza o 
trabalho à distância, por exemplo, em dois 
dias na semana.

De acordo com o diretor de Recursos 
Humanos do TRF4, foi estabelecida uma 
estratégia de acompanhamento individu-
al do servidor em regime de teletrabalho, 
com entrevistas periódicas e oficinas de 
capacitação. “Quando a escolha é feita de 
forma segura, há um grande ganho de mo-
tivação, o servidor reconhece a autonomia 
recebida e isso se reverte em produtivi-
dade”, diz. Na opinião dele, ainda existem 
preconceitos e desconhecimento em rela-
ção ao teletrabalho.

Fortalecimento do CNJ 
e combate à corrupção

A existência do CNJ fortalece o Poder 
Judiciário como um todo, o que é impres-
cindível no combate à corrupção. Essa é a 
opinião do conselheiro Norberto Campelo, 
emitida durante o I Seminário de Combate 
à Corrupção, organizado pela OAB-DF. 

O conselheiro lembrou que o CNJ é um 
órgão jovem e que está em trajetória ascen-
dente de seu próprio papel. “Acredito que, 
em um futuro próximo, teremos um Poder 
Judiciário ainda mais forte, como insti-
tuição, e com isso poderemos aprimorar 
ainda mais a Justiça brasileira e combater 
com mais vigor a corrupção”.

Campelo reforçou que mais importante 
do que punir é prevenir. Para isso, é ne-
cessário investir em educação. “Países que 
eliminaram a corrupção não apenas puni-
ram os corruptos, mas investiram em edu-
cação para melhorar as noções de ética e 
cidadania da população”, destacou.

Fonte: CNJ


