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Aniversariantes
Hoje: Cláudio Santana dos Santos (Bar-
reiras), Andréia Diniz Feitosa (Itabuna), 
Vagner Campelo Menezes Filho (NUCJU) 
e Maria Fabiana de Jesus (1ª Vara).
Amanhã: Bianca Boaventura de Oliveira 
Lacerda (Vitória da Conquista), Thaine 
Rodrigues da Silva (Feira de Santana), 
Mércia Fernanda dos Santos (Contrate), 
Glaucia Silva (Itabuna) e Leonardo Sou-
za (18ª Vara).
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Primeira Região na 
WEB TV Edição 235
 Projeto Expedição da Cidadania re-

aliza audiências no interior de Mato Gros-
so;  Iniciados os trabalhos da Primeira 
Câmara Regional Previdenciária de Juiz 
de Fora;  Divulgado o calendário de 
expansão do PJe na Justiça Federal da 
Primeira Região.  Participe: primeirare-
giaonawebtv@trf1.jus.br

Sexta Jurídica aborda 
Responsabilidade Civil 

na Competência da 
Justiça Federal

A Unicorp e a Seccional do Piauí pro-
movem amanhã, às 9h, mais uma Sexta 
Jurídica com a palestra “Responsabilidade 
Civil na Competência da Justiça Federal: 
controvérsias atuais e questões práticas”, a 
ser ministrada pelo juiz federal da Seção do 
Tocantins Pedro Felipe de Oliveira Santos. O 
evento será transmitido por videoconferên-
cia na sala de treinamento.

TRF1 lança edital 
de promoção para 

desembargador federal
Foi publicado no dia 26/5, no DOU2 e 

na Biblioteca Digital, o Edital de Promoção 
Juiz Federal/Asmag/005/2015, para oferta 
de cargo de desembargador federal para 
provimento mediante promoção, pelo crité-
rio de merecimento, em vaga decorrente da 
posse do desembargador federal Reynaldo 
Fonseca no cargo de ministro do STJ.

Juiz federal da Subseção de Vitória 
da Conquista condena empresa por 
exploração clandestina de granito

O juiz federal da 1ª Vara da Subse-
ção Judiciária de Vitória da Conquista, 
João Batista de Castro Júnior, condenou 
a empresa Mineração Atlântica Ltda, em 
ação civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal, pela exploração clandes-
tina de granito no Município de Anagé, 
sem autorização do DNPM e sem licen-
ciamento ambiental, com impacto ao 
meio ambiente.

Pela sentença do magistrado a empre-
sa deverá: a) recuperar área degradada; b) 
abster-se de exploração mineral no local 
sem autorização do DNPM e licenciamento 
ambiental; c) pagar indenização, a ser fi-
xada em liquidação, relativa ao volume de 
extração de minerais exploradas e/ou co-
mercializadas ilegalmente; d) pagar inde-
nização, a ser fixada em liquidação, pelos 
danos ambientais irreversíveis.

Segundo a sentença: “A ré admitiu os 
fatos na contestação, salientando já ter 
tomado providências de regularização ad-
ministrativa. Isso, entretanto, não infirma 
sua responsabilidade pela exploração ile-

gal ao tempo que ocorreu. [...] A explora-
ção de jazidas minerais somente pode ser 
exercida mediante autorização ou conces-
são da União, uma vez que constitui bens 
dela "os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo" (art. 20, IX, Constituição). Dada a 
gravidade, a exploração mineral clandesti-
na configura inclusive os crimes previstos 
no art. 2° da Lei 8.176/91 e no art. 55 da 
Lei 9.605 (lavra clandestina de minério).”

O magistrado ressalta que, a par da 
exploração ilegal de minério, cometeu a 
ré dano ambiental, porquanto nunca obte-
ve licenciamento, pouco importando que, 
após a autuação, se tenha mobilizado para 
a regularização ambiental. 

Na visão do juiz, em relação aos pedi-
dos de reparação do dano minerário e do 
dano ambiental, o MPF fez pedido genéri-
co, já que não o quantificou. “É sem dúvida 
possível incluir os dois pedidos nas hipóte-
ses do art. 286, II, do CPC”.

“A formulação de pedido genérico é 
admitida, na impossibilidade de imediata 

mensuração do quantum debeatur, como 
soem ser aqueles decorrentes de comple-
xos cálculos contábeis, hipótese em que 
o valor da causa pode ser estimado pelo 
autor, em quantia simbólica e provisória, 
passível de posterior adequação ao valor 
apurado pela sentença ou no procedimen-
to de liquidação". 

Diz a sentença que o dano ambiental se 
inclui nesse entendimento, a menos que se 
possa mensurar o dano: "O dano ambiental 
inclui-se dentre os direitos indisponíveis e 
como tal está dentre os poucos acoberta-
dos pelo manto da imprescritibilidade a 
ação que visa reparar o dano ambiental. 
Quando o pedido é genérico, pode o ma-
gistrado determinar, desde já, o montante 
da reparação, havendo elementos sufi-
cientes nos autos”. Registrou o juiz.

Como, na visão do magistrado, o MPF 
não se desincumbiu da tarefa de trazer ele-
mentos para a quantificação econômica do  
dano ambiental, remeteu para liquidação a 
quantificação da extração de, no mínimo, 
14 blocos de granito. 

Estudantes de Direito 
conhecem a Justiça Federal

Dois grupos de estudantes de Direito da Faculdade Maurício de 
Nassau estiveram na Justiça Federal nos dias 21 e 22/5 para co-
nhecer a estrutura e funcionamento desta Seccional. No total foram 
35 alunos, para alguns era o primeiro contato com a Justiça Federal. 
Eles foram acompanhados pela orientadora Lívia Lisboa e pelo coor-
denador do Núcleo de Prática Jurídica José Adailan Araújo

A visita pela Justiça Federal teve o acompanhamento do super-
visor da SECOS, Luiz Goulart, de quem eles receberam explanação 
sobre a importância da instituição, sua história, suas atribuições e 
a organização administrativa e judiciária. 

Em seguida, os alunos foram conduzidos ao NUCJU, onde os 
supervisores Mauro Guilherme e Josemi Oliveira fizeram uma com-
pleta explanação sobre todos os 
aspectos ligados às atividades do 
Núcleo, explicando como funcio-
nam a distribuição, a autuação e 
o arquivamento, além da novida-
de dos processos virtuais. 

Após a visita ao NUCJU, os 
estudantes tiveram a oportunida-
de de conhecer uma Vara Federal. 
No dia 21, foram recebido pelo 
juiz federal da 24ª Vara, Fábio 
Ramiro, e no dia 22, foi a juíza 

federal da 4ª Vara, Cláudia Touri-
nho Scarpa quem os recebeu.

Os magistrados foram extre-
mamente receptivos e narraram  
o dia-a-dia de um juiz, discorren-
do sobre os desafios da profissão 
e como administram a unidade. 
Os magistrados responderam a 
perguntas dos estudantes e de-
ram verdadeiras aulas sobre as 
diferentes atividades de uma vara 
federal, tanto no âmbito da Se-
cretaria quanto dos Gabinetes, 

levando os alunos para conhecerem o ambiente da Secretaria das 
suas varas, quando os diretores discorreram sobre o andamen-
to dos processos, o funcionamento do processo digital, como são 
postadas as notificações e como os atos processuais se realizam. 

Segundo a orientadora Lívia Lisboa: “Foi de suma importância 
a visita técnica dos alunos da Maurício de Nassau à Seção Judi-
ciária da Bahia, pois eles tiveram a oportunidade de conhecer a 
dinâmica da própria Justiça Federal em seus diversos aspectos 
como o trabalho dos servidores com os processos digitais e físicos 
e como isso é feito no cotidiano.  Outro aspecto importante da 
visita foi conhecer o trabalho de um juiz federal e da Secretaria 
em seu dia-a-dia”. 


