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Em abril de 2005, o Justiça Federal 
Hoje publicou a seguinte notícia:

1º/04/2005 – Juíza federal Môni-
ca Aguiar recebe título de “Mulher do 
Ano” - A juíza federal Mônica Aguiar, 
diretora do Foro, recebeu ontem à noi-
te, o Prêmio Cidade do Salvador, na 
categoria “Mulher do Ano”,  no Judi-
ciário. O prêmio “Cidade do Salvador” 
foi conferido às personalidades que 
tiveram destaque em suas atuações, 
em diversas áreas, durante o ano de 
2004. O evento, muito concorrido, foi 
realizado no Teatro Gregório de Matos.

1º/04/2005- Reformas no Auditó-
rio - O Auditório Ministro Dias Trinda-
de, neste Fórum, passará por diversos 
serviços de manutenção e reforma, de 
modo a melhor estruturá-lo para os 
diversos eventos ali realizados. Dentre 
os serviços já executados, está a ma-
nutenção e melhoramento da escada 
que dá acesso à sala de autoridades 
localizada atrás do palco, com a ins-
talação de corrimão, inclusive. Por ser  
serviço emergencial porém não defi-
nitivo, a Direção do Foro determinou 
as providências para a substituição da 
escada por outra  que ofereça maior 
segurança aos usuários.

12/04/2005 - Iniciadas obras para 
instalação do memorial desta Seccio-
nal -  A Direção do Foro determinou o 
início das obras do Memorial Justiça 
Federal na Bahia, que será instalado 
na sala onde funcionou o posto da 
OAB, no foyer deste Fórum. A inau-
guração está prevista para maio, em 
data ainda a ser definida. O Memorial 
estará aberto à visitação pública, com 
exposição de peças jurídicas e docu-
mentos de valor histórico, cópias dos 
termos de posse dos juízes federais, 
fotografias e vídeos de eventos impor-
tantes, além de cópias de julgados do 
ministro Peçanha Martins, toga do mi-
nistro Dias Trindade e outras peças.

JFHHÁ DEZ ANOS

Primeira Região
na WEB TV Edição 231
 Esmaf e Sistcon realizam mutirão 

com a participação dos novos juízes fe-
derais substitutos;  Senado Federal 
aprova nomeação do desembargador 
Reynaldo Fonseca para cargo de ministro 
do STJ.  De 20 de abril a 08 de maio 
- Exposição Patchwork & Arte Francesa 
em quadros da artista Jacira Barros, no 
Espaço Cultural do TRF1, em Brasília.  
Até 14 de maio - Estão abertas as inscri-
ções para o XII Prêmio Innovare.  Parti-
cipe: primeiraregiaonawebtv@trf1.jus.br

TRF disponibiliza novos vídeos de 
incentivo às pausas preventivas 

durante jornada de trabalho
A Administração do Tribunal, por in-

termédio das Secretarias de Recursos 
Humanos (Secre) e de Bem-Estar So-
cial (Secbe), disponibilizou, no portal do 
TRF1, dois novos vídeos tutoriais conten-
do orientações sobre a saúde ocular e os 
exercícios visuais.

O objetivo é oferecer instruções im-
portantes a todo o corpo funcional da 
Justiça Federal da 1ª Região a respeito 
da prevenção de doenças ocupacionais 
por meio de exemplos de exercícios cor-
porais e visuais que podem melhorar a 
qualidade de vida no trabalho.

As informações estão na página da 
Qualidade de Vida no Trabalho no portal 
do TRF1, em “Servidor-Serviços-Quali-
dade de Vida no Trabalho-Orientações-
-Orientações Ergonômicas”.

A ação faz parte das atividades de 
incentivo à cultura da prática de pausas 
preventivas durante a jornada de trabalho 
e está em consonância com o previsto na 
Portaria Presi nº 29, de 12 de fevereiro 
de 2015, que recomenda a realização 
de 10 minutos de atividades alternativas 
a cada 50 trabalhados diretamente no 
meio eletrônico.

TRF1 reduz valor da indenização estipulada 
pela Justiça Federal em Eunápolis que 
condenou Estado de Bahia por violência 

injustificada de policiais militares
A 5ª Turma do TRF1 condenou o Es-

tado da Bahia ao pagamento de R$ 5 mi-
lhões de reais, a título de indenização por 
danos morais, em decorrência da atua-
ção supostamente truculenta da Polícia 
Militar do Estado da Bahia, mediante o 
emprego de violência injustificada e des-
proporcional, durante as comemorações 
pela passagem dos 500 anos de desco-
brimento do Brasil, na cidade de Porto 
Seguro, ocorrida no ano 2000. A decisão 
foi tomada com base no voto do relator, 
desembargador federal Souza Prudente.

O Ministério Público Federal ajuizou 
ação civil pública requerendo a condena-
ção da União e do Estado da Bahia ao 
pagamento de indenização no montante 
de R$ 100 milhões de reais. 

A sentença da juíza federal subs-
tituta da Subseção de Eunápolis, Ro-
berta Gonçaves do Nacimento, julgou 
parcialmente procedente o pedido para 
condenar o Estado da Bahia ao paga-
mento em favor do Fundo de Defesa 
dos Direitos Difusos da quantia de R$ 
10 milhões de reais, a título de dano 
moral coletivo.

Inconformados, MPF e Estado da 
Bahia recorreram ao TRF1 contra a 
sentença. O órgão ministerial susten-
tou que a União deve ser responsabi-
lizada solidariamente. “O Ministério 
do Esporte e Turismo estava à frente 
da organização do evento. Além dis-
so, policiais federais e integrantes das 
Forças Armadas se fizeram presentes 
para preservarem a segurança de au-
toridade, a caracterizar, no mínimo, a 
sua omissão”, defendeu.

O Estado da Bahia, por sua vez, ale-
gou que os policiais teriam agido sob 
a excludente de responsabilidade, pois 
se encontravam no exercício regular de 
suas funções institucionais decorren-
te da ação dos próprios manifestantes 
presentes ao evento que, inclusive, te-
riam dado causa à reação da Polícia 
Militar. Acrescentou que a atuação da 
sua força policial se dera sob a super-
visão, subvenção e coordenação da 
União Federal, “que deve responder 
solidariamente pelos danos suposta-
mente causados”. Por fim, pleiteou a 
redução da pena aplicada.

Apenas o requerimento de redução 
do valor indenizatório fixado pelo Juízo 
de primeiro grau foi aceito pelo relator. 
“Na hipótese dos autos, comprovados o 
nexo de causalidade e o evento dano-
so, resultante do uso injustificado de 
força policial excessiva, por parte de 
agentes públicos do Estado da Bahia, 
coibindo o exercício regular, por parte 
de comunidades indígenas e segmen-
tos da sociedade civil, em manifesta 
agressão a seus valores imateriais, 
resta caracterizado o dano moral cole-
tivo, do que resulta o dever de indeni-
zar, nos termos do referido dispositivo 
constitucional”, ponderou.

Com relação aos pedidos de respon-
sabilização da União Federaç , o de-
sembargador Souza Prudente destacou 
que não está presente no caso qualquer 
demonstração de participação efetiva 
da União Federal, por meio de seus 
agentes, razão pela qual “afasta-se a 
responsabilidade que lhe fora atribu-
ída, sob tal fundamento, na espécie 
dos autos”.

Relativamente à fixação do valor da 
condenação, o magistrado esclareceu 
que o montante deve ser quantificado 
segundo os critérios de proporcionalida-
de, moderação e razoabilidade. “Dessa 
forma, reputa-se razoável, na espé-
cie, a redução do valor da indenização 
por danos morais para o montante de 
R$ 5 milhões de reais, a ser reverti-
do ao fundo previsto no art. 13 da Lei 
7.347/85, mantendo-se, no mais, o 
aludido julgado, em todos os seus ter-
mos”, finalizou Souza Prudente.

Fonte: TRF1


