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Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena construtora a pagar meio milhão 
de reais por conta de danos ambientais

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, João Ba-
tista de Castro Júnior, condenou a empresa 
Torres Empreendimento Rural e Construção 
Ltda ao pagamento de R$ 500 mil como 
indenização por dano ambiental e determi-
nou também a recuperação de uma área 
degradada.

A sentença foi prolatada nos autos 
de uma ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público Federal na qual o ma-
gistrado afirma que o valor estipulado na 
condenação não é desarrazoado para uma 
empresa cujo capital social é de mais de 
R$ 66 milhões.

O MPF conseguiu comprovar sua tese 
de que a ré cometeu dano ambiental ao 
realizar irregularmente a exploração de 
cascalho na Fazenda Vitória à margem da 
BR 116 e do anel viário no Município de 
Vitória da Conquista.

O Instituto do Meio Ambiente do Esta-
do da Bahia declarou que a extração do 
cascalho se deu sem prévio licenciamento 
ambiental e autorização do DNPM, com re-
tirada da vegetação e deixando um passivo 
ambiental de difícil recuperação.

No relatório produzido pelo INEMA, a 
autarquia estadual para fins ambientais 
declarou que a área encontrava-se degra-
dada, com supressão da vegetação, extra-
ção de cascalho a céu aberto, sem chance 
de uma recuperação rápida pois não há 
vestígios no local de matéria orgânica e de 
rejeitos para se fazer a reposição, mesmo 
parcial, nas cavas ali existentes.

Segundo a sentença, “contra essa mas-
sa de prova, a defesa produziu um pecúlio 
probante frágil: a força retórica de sua ar-
gumentação, pois a única contraprova que 
conseguiu agenciar é o depoimento de um 
empregado seu [...] que pela condição 
mesma de que o prestou, tem valor ínfimo 
de convencimento”.

O juiz refletiu que dimensionar o dano 
ambiental foge da costumeira rotina téc-
nica e tradicional de mensuração mesmo 

para o dano moral tradicional, pois o dano 
moral ambiental situa-se numa perspecti-
va de imaterialidade ainda muito mais va-
liosa. Citando Morato Leite: “Se todos são 
titulares e necessitam do bem ambien-
tal para sua dignidade, o ambiente deixa 
de ser visto como entidades singulares 
concretas (árvores, animais, lagos), que 
dependam, para sua preservação, de su-
jeitos determinados, passando a ser con-
cebido como um bem abstrato de valor 
intrínseco, pois seu valor não está ligado 
a ninguém isoladamente”.

O julgador também cita, na sua sen-
tença, entre outros juristas, Herman Ben-
jamin que pontuou: “Como consequên-
cia, seu alcance é mais amplo, incluídos 
todos os custos da proteção ambiental 
quaisquer que sejam eles, abarcando 
os custos de prevenção, de reparação e 
de repressão do dano ambiental, assim 
como aqueles outros relacionados com a 
própria utilização dos recursos ambien-
tais, particularmente os naturais, que 
tem sido historicamente encarados como 
dádivas da natureza, de uso gratuito e 
custo marginal zero”

Nasceu Luiz
O pequeno Luizinho Velame nasceu no 

último dia de maio às 7:15 da manhã, no 
Hospital Aliança, medindo 49,5 cm e pe-
sando 3,965 kg.

Seus pais, Ana Luiza e Thiago, estão fe-
lizes pela chegada do rebendo, mas quem 
está mais feliz mesmo é a oficiala de Jus-
tiça Iracema Velame, que já é avó de Artur 
e Vítor, ambos nascidos no ano passado e 
devidamente noticiados pelo JFH.

Terça Gerencial 
aborda as relações no 
ambiente de trabalho
A qualidade da comunicação como fa-

tor preponderante para a obtenção de um 
ambiente organizacional saudável é o tema 
da palestra que será realizada amanhã na 
Terça Gerencial pela Dra. Maria Emília de 
Oliveira Pereira Abbud, doutora em Ciên-
cias pela USP  e lider do Grupo de Pesquisa 
Comunicação Social. 

As terças gerenciais consistem na rea-
lização de eventos voltados para o desen-
volvimento gerencial que visam promover a 
disseminação de diversos conceitos sobre o 
assunto, bem como apresentar ferramentas 
que auxiliarão a realização das tarefas dos 
gestores da Justiça Federal da 1ª Região. 
Além disso, oferecem aos titulares de fun-
ções comissionadas e cargos em comissão 
de natureza gerencial mecanismos para 
cumprir, em cursos da área de desenvol-
vimento gerencial, a carga horária mínima 
obrigatória em cumprimento ao artigo 59 
da Resolução 3/2008-CJF.

O evento acontece às 14h20 na sala de 
treinamento do 3º andar.

CNJ cobra participação dos tribunais 
na preservação ambiental

Somente na Justiça do Trabalho, a ado-
ção integral do Processo Judicial Eletrônico 
representou uma economia de 2 mil tonela-
das de papel (ou 50 mil árvores por ano). A 
estimativa foi apresentada pelo conselheiro 
Rubens Curado, do Conselho Nacional de 
Justiça, durante o II Seminário de Plane-
jamento Estratégico Sustentável do Poder 
Judiciário. Ele e o conselheiro Paulo Teixei-
ra defenderam a adoção de políticas pelos 
tribunais que reduzam o impacto sobre o 
meio ambiente.

O seminário aconteceu nos dias 28 e 
29/5. Curado elencou o impacto positivo 
na gestão documental e no meio ambien-
te do uso do PJe, sistema do CNJ de tra-
mitação virtual de processos. Teixeira, por 
sua vez, encorajou os representantes dos 
tribunais presentes ao evento a aderirem 
a Resolução 201/2015, editada pelo CNJ 
em março, e que trata da preservação do 
meio ambiente.

De acordo com Curado, levantamento 
revelou que somente em 2006 transitaram 
no Supremo Tribunal Federal 680 tonela-
das de papel. “E o Supremo recebe anual-
mente cerca de 100 mil processos, apro-
ximadamente 0,3% dos casos novos que 
chegam ao Judiciário anualmente”, disse.

Além da economia de recursos finan-
ceiros, o PJe também reduz a necessidade 
de espaço físico para armazenar os volu-
mes de processos e proporciona melhorias 
no ambiente de trabalho. Ele citou como 
exemplo a economia mensurada pela Jus-
tiça do Trabalho.

Já o conselheiro Paulo Teixeira res-
saltou a importância dos tribunais cum-
prirem a Resolução 201/2015, que fala 
da preservação de recursos naturais. O 
conselheiro destacou que a norma foi dis-
cutida amplamente com os segmentos da 
Justiça por meio de consulta pública, o 
que deu legitimidade a suas diretrizes e 
deve facilitar sua adoção pelos 91 tribu-
nais brasileiros

Na ocasião, o conselheiro lembrou que 
o prazo para as cortes criarem suas uni-
dades ou núcleos socioambientais termina 
no início de julho e incentivou os represen-
tantes de tribunais presentes ao evento a 
criar os órgãos que vão planejar, implantar 
e monitorar o cumprimento dos objetivos 
da resolução no Judiciário. 

Fonte: CNJ

Cotas para negros nos 
concursos do Judiciário

O Brasil tem quase 16 mil juízes, mas 
apenas 1,4% deles se consideram negros. 
Diante do quadro, o CNJ analisa resolução 
que pode instituir cotas também nos con-
cursos públicos do Judiciário. Seriam 20% 
das vagas para candidatos negros.

Pela resolução, candidatos negros pode-
rão concorrer concomitantemente às vagas 
a eles reservadas e às vagas destinadas à 
ampla concorrência, de acordo com a sua 
classificação no concurso. Outra previsão é 
que, até cinco anos depois da publicação da 
norma, seja feita a segunda edição do censo 
do Judiciário, para verificar a necessidade 
de rever o percentual de vagas reservadas e 
o prazo de vigência da resolução.

O conselheiro Paulo Teixeira aponta que 
as cotas em concursos públicos já é prati-
cada no país e em órgãos do governo fede-
ral e universidades. “De 2002 a 2012, 43 
municípios e quatro estados publicaram 
legislação para implementar uma política 
de reserva de vagas em concurso público 
para pessoas negras”, afirmou.

Ele aponta que a política de cotas nos 
concursos públicos tem embasamento le-
gal, como a Lei 12.990/2014, que reserva 
20% de vagas para negros nos concursos 
públicos destinados aos cargos efetivos e 
públicos na Administração Pública. 

Para o ministro Ricardo Lewandowski, 
as ações afirmativas devem cumprir os re-
quisitos de proporcionalidade e da tempora-
lidade — e a proposta de resolução atende 
a ambos. “A resolução é um passo muito 
importante para a integração social em 
nosso país. Mais da metade da população 
brasileira se declara negra ou parda e esse 
percentual não se reflete na magistratura. 
É uma herança lamentável que carregamos 
há mais de 150 anos em desfavor do pro-
cesso civilizatório brasileiro e essa iniciati-
va merece todos os encômios”, disse.


