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4ª Vara condena mineradoras em 
R$ 600 mil por danos morais e materiais

A juíza federal da 4ª Vara Cláudia da 
Costa Tourinho Scarpa julgou procedente 
ação civil pública movida pela União Fede-
ral conta ZE Mineração Ltda. e AM Minera-
ção e Serviços Ltda. condenando-as ao pa-
gamento de indenização a título de danos 
materiais no valor de R$ 562.403,54, devi-
damente corrigido a partir de 29/04/2011, 
e ao pagamento de danos morais de R$ 
50 mil, corrigido monetariamente a partir 
da data de julgamento da ação. Determi-
nou também que as rés abstenham-se de 
reiniciar qualquer atividade de extração mi-
neral na localidade Biribeira II, em Cama-
çari, e restaurem a área degrada, ou, sendo 
impossível, repararem financeiramente os 
danos ambientais que ocorreram ou que 
venham a ocorrer em valor a ser apurado 
por arbitramento, a ser revertido ao Fundo 
de Defesa dos Direitos Difusos. 

Segundo a União, fiscais de mineração 
do Departamento Nacional de Produção 
Mineral flagraram na localidade Biribeira II 
a extração irregular de arenoso por prepos-
tos das empresas rés com movimentação 
de maquinário usado em lavra clandesti-
na, sendo retirados 72 mil m³ de arenoso. 
Além disso, as rés não tinham autorização 
do DNPM para extrair ou lavrar minérios no 
volume e pelos procedimentos que realiza-

ram, ocasionando danos patrimoniais, de 
natureza ambiental e morais. 

A julgadora consignou em sua sentença 
que as rés, por extraírem ilegalmente lavra, 
respondem pelos danos causados ao meio 
ambiente e pelos prejuízos causados à 
União, proprietária do recurso mineral, pois 
a extração do minério sem o devido licen-
ciamento configura enriquecimento sem 
causa e usurpação de patrimônio público. 
A responsabilidade é objetiva, exigindo a 
prova do dano e o nexo de causalidade, o 
que foi devidamente comprovado.

“Ao contrário do que afirmam as rés, 
o Relatório de Vistoria está bem funda-
mento, com a descrição detalhada do 
que foi encontrado no local. Junto ao 
relatório foram anexadas fotos do local 

onde há uma quantidade enorme de 
areia sendo retirada em um caminhão. 
Ressalte-se que a representante da AM 
Mineração e Serviços Ltda. foi denuncia-
da pelos mesmos fatos analisados nesta 
ação e houve a suspensão condicional 
do processo pelo MM Juiz da 17ª Vara 
Federal desta Seção Judiciária”, declara 
a magistrada.

Quanto ao valor apurado a título de da-
nos materiais a juíza entendeu como corre-
to o indicado pela União, uma vez que foi 
calculado por fiscais do DNPM, que têm fé 
pública e as rés não apresentaram prova 
que refutasse tal valor. O relatório foi con-
siderado bastante minucioso em relação 
a como se chegou ao valor indicado pela 
União. 

Quanto à condenação das rés ao pa-
gamento de dano moral coletivo, a juíza 
aponta que analisando os laudos e as fo-
tos constantes dos autos, verifica-se gran-
de devastação do meio ambiente, causa-
do pela extração irregular de areia. Assim 
comprovando-se que as rés, ocasionaram 
uma degradação do meio ambiente, afe-
tando toda a coletividade local, a julga-
dora entendeu razoável a condenação das 
rés ao pagamento de danos morais no va-
lor de R$50 mil. 

Servidores comemoram aniversário 
do diretor da SECAD 

Servidores da SECAD, DIREF e de todos os núcleos administrativos se reuniram na 
última segunda-feira, 10/08, para comemorar o aniversário do diretor da Secretaria Ad-
ministrativa, Diego Almeida Nascimento, que completou 33 anos. Reunidos na sala do 
diretor da SECAD, os colegas brindaram Diego com uma festa caprichada, repleta de 
balões, torta, doces, salgados e refrigerantes. 

O aniversariante agradeceu pela homenagem e disse que não há palavras suficientes 
para agradecer aos colegas por todo apoio que ele recebeu desde que veio da 16ª Vara 
para a direção da SECAD. Lembrou que já haviam lhe dito que essa era uma característica 
do trabalho na área administrativa e ele pode comprovar que se tratava de uma realidade. 

Diego finalizou seu breve discurso de agradecimento dizendo que se considera uma 
pessoa privilegiada por trabalhar em um ambiente com amigos que lhe transmitem tão 
boa energia e que considera os colegas como uma segunda família.

Os servidores aproveitaram a oportunidade para, inspirados pelos colegas da Subseção 
de Itabuna, registrar em foto o apoio de todos ao PLC 28/2015.

TRF da 1ª Região  
delega competência 
a diretores de Foro 

Os diretores de Foro da 1ª Região estão 
autorizados a administrar e organizar a es-
trutura das respectivas seções e subseções, 
podendo criar, extinguir, transformar ou 
remanejar unidades administrativas e fun-
ções comissionadas no âmbito das áreas 
administrativa e judicial, sem que isso im-
plique no aumento de despesa e desde que 
sejam observadas as restrições e os limites 
estipulados na Resolução Presi 24, assina-
da no dia 7/8 pelo presidente do TRF1.

As propostas de alterações na estrutura 
organizacional das varas federais deverão 
ser encaminhadas ao Tribunal com anuência 
expressa e formal de todos os magistrados 
da respectiva seção ou subseção judiciária.

A medida considera, entre outros fato-
res, a importância de flexibilizar e descen-
tralizar a gestão administrativa do Primeiro 
Grau, adequando-a às novas demandas 
de serviços das seccionais, uma vez que, 
diante da escassez no quadro de pessoal e 
às novas frentes de trabalho, os dirigentes 
precisam redistribuir e remanejar unidades 
administrativas, cargos e funções comissio-
nadas, conforme as prioridades do órgão, 
o que implica práticas reiteradas de alte-
rações informais nas estruturas organiza-
cionais do quadro de pessoal das Seções e 
Subseções Judiciárias.

O realinhamento na estrutura organiza-
cional poderá ser realizado tão somente no 
primeiro ano de gestão da Diretoria do Foro 
e deverá ser comunicado, de imediato, à 
Diretoria-Geral do Tribunal para conheci-
mento e para que sejam tomadas as devi-
das providências pelas áreas técnicas.

Dessa forma, foi instituído, conforme o 
Anexo I da Resolução 24, o padrão mínimo 
organizacional para cada padrão de seção 
judiciária visando à manutenção da ligação 
sistêmica com as unidades do Tribunal e à 
preservação das unidades organizacionais, 
das funções e das unidades administrativas.

A íntegra da Resolução está disponível 
no Portal do Tribunal em “Avisos”.

PEC tenta diminuir 
prazo para nomeação 

de ministro do Supremo
Uma PEC quer limitar a três meses, a 

partir da abertura da vaga, a nomeação de 
novos ministros do STF pelo presidente da 
República. De acordo com a PEC 59/2015, 
ficariam mais rígidos os prazos para indica-
ção, apreciação e nomeação.

Segundo a proposta, pronta para exame 
na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, o presidente terá 15 dias para no-
mear o indicado após a aprovação do nome 
pelo Senado. Já os senadores terão até 45 
dias para concluir a análise. Na hipótese de 
rejeição do indicado, a PEC determina que 
o presidente escolha outro nome em até 
dois meses, a partir da decisão do Senado.

As votações na corte são prejudicadas 
quando alguma das 11 vagas do STF não 
está ocupada. No caso de temas mais re-
levantes, o Plenário só pode deliberar com 
oito membros, sendo exigida, nesses ca-
sos, maioria absoluta de seis votos. Assim, 
mesmo o desfalque de um único ministro 
pode dificultar a formação de quorum.

Hoje há um vácuo normativo em rela-
ção à demora na indicação de nomes para 
compor o STF. A estipulação de prazos 
pode trazer segurança jurídica ao proce-
dimento de escolha, além de fortalecer a 
independência do Judiciário, segundo o 
princípio da separação dos poderes.

Desde que a presidente Dilma Rousseff 
assumiu, passou a ser mais frequente a de-
mora na indicação de sucessores nas cor-
tes do Judiciário.


