
Aniversariantes
Hoje:  Luiz Antonio Machado (NUASG), 
Maria Emilia Flores (Ilhéus) e Valdir Al-
ves (Áquila). Amanhã: Dorislei Sousa 
Novato Lauton (NUCRE), João Virgilio 
Mendes (NUCJU), Obede Pinheiro dos 
Santos (Campo Formoso) e Lais Pache-
co de Lima (10ª Vara).
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TRF1 mantém sentença da 3ª Vara: União e 
Estado devem indenizar parentes de vítimas 
de acidente em fábrica de fogos de artifício
A 6ª Turma do TRF1 manteve por 

unanimidade a condenação da União 
e do Estado da Bahia, imposta pela 3ª 
Vara desta Seccional, à indenização por 
danos materiais e morais pela morte de 
parentes dos autores em acidente com 
explosivos ocorrido em fábrica de fogos 
de artifício em Santo Antônio de Jesus. 
O valor da indenização foi fixado em R$ 
100 mil por vítima.

A ação requerendo o reconhecimento 
da responsabilidade solidária da União, do 
Estado da Bahia e da Empresa Mário Fróes 
Prazeres Bastos na explosão ocorrida em 
1998 foi movida pelos parentes das víti-
mas. Os autores sustentam o dever de fis-
calização de empreendimentos produtores 
de explosivos por União e Estado.

A 3ª Vara da Seção Judiciária da Bahia 
concordou com os argumentos apresenta-
dos pelos autores. “No caso, fizeram-se 
omissos neste mister, contribuindo para 
a ocorrência do evento danoso”, ressaltou 
o Juízo ao condenar a União e o Estado 
da Bahia ao pagamento de indenização, 
a título de danos morais, bem como ao 
pagamento, a título de prestação mensal 
de alimentos, desde a data do óbito do 
familiar, da importância de 2/3 de salário 
mínimo por familiar, até a data em as ví-

timas, se estivessem vivas, completariam 
25 anos de idade.

União e Estado da Bahia recorreram 
ao TRF 1. O relator na 6ª Turma, desem-
bargador federal Kássio Marques Nunes, 
destacou que não procede o argumento 
da União de que não seria atribuição das 
Forças Armadas a fiscalização de artigos 
pirotécnicos. Isso porque “os Decretos 
55.649/65 e 3.665/2000 atribuem ao 
Exército Brasileiro, com o auxílio dos ór-
gãos de Segurança Pública estaduais, o 
controle e fiscalização da atividade de 
fabricação de artigos pirotécnicos e ex-
plosivos”.

Além disso, ponderou o magistrado, 
“não procede a argumentação da União 
de que não tinha conhecimento das ati-
vidades desenvolvidas, visto que se con-
cedeu, no plano federal, licença para 
que a empresa pudesse atuar no ramo 
de fabricação de explosivos, e depois da 
concessão, nenhuma atividade de fisca-
lização foi levada a cabo pelo órgão res-
ponsável”.

Com relação aos argumentos do Es-
tado da Bahia, o relator esclareceu que 
o Decreto Estadual 6.465/97 confere à 
Secretaria de Segurança Pública do Esta-

do da Bahia não somente a atribuição de 
autorização para funcionamento de esta-
belecimentos que produzam ou comer-
cializem fogos de artifício, mas também 
amplos poderes/deveres de fiscalização 
no que concerne à produção, venda e 
mesmo à queima e uso de fogos. Por isso, 
“inegável a responsabilidade solidária 
do Estado da Bahia no caso”, afirmou o 
desembargador federal.

O relator salientou que não merece 
reparos a sentença da 3ª Vara. “Em se 
tratando de família de baixa renda, pre-
sume-se que o filho contribuiria para o 
sustento de seus pais quando tivesse ida-
de para exercer trabalho remunerado (14 
anos). Presume-se, ainda, que, após os 
25 anos, o indivíduo passa a constituir 
família e diminuiria o auxílio que pres-
taria aos pais. Correta a fixação do termo 
final de pensão devida aos pais à idade 
em que as vítimas completariam 25 anos 
de idade”.

Sobre o valor da indenização, o relator 
destacou que “a indenização deve tomar 
como parâmetro a repercussão do dano, 
suas sequelas, a repreensão ao agente 
causador do fato e sua possibilidade de 
pagamento. Ante a trágica situação dos 
autores, tenho como plausível a fixação de 
indenização no valor de R$ 100 mil por 
vítima, sem que isso importe em enrique-
cimento ilícito”.

Subseção Judiciária
de Bom Jesus da Lapa

é instalada hoje
O presidente do TRF da 1ª Região, de-

sembargador federal Mário Cesar Ribeiro, 
e o diretor do Foro desta Seção Judiciária, 
juiz federal Ávio Novaes, instalam hoje, às 
18h, a Subseção Judiciária de Bom Jesus 
da Lapa.

A nova Subseção tem jurisdição sobre 
23 municípios com população de mais de 
500 mil habitantes: Bom Jesus da Lapa, 
Boquira, Brotas de Macaúbas, Canápolis, 
Cocos, Coribe, Feira da Mata, Ibipitanga, 
Ibotirama Igaporã, Ipupiara, Jaborandi, 
Macaúbas, Morpará, Oliveira dos Breji-
nhos, Paratinga, Riacho de Santana, Santa 
Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Serra 
do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, 
e Tabocas do Brejo Velho.

18ª Vara adere ao Outubro Rosa 
e se despede de estagiários

Os servidores da 18ª Vara e sua juíza 
federal substituta, Dra. Luísa Almeida, 
vestiram-se de rosa na última sexta-feira, 
11/10, para marcar a adesão daque-
la Unidade à Campanha Outubro Rosa, 
pelo combate ao câncer de mama.

Na ocasião, a diretora de Secretaria 
Patrícia Menezes lembrou a todas as co-
legas a importância da prevenção com 
cuidados permanentes para evitar o cân-

cer de mama. Na oportunidade, também 
aproveitaram para se despedir de dois es-
tagiários: Izadora Ferreira e Lucas Brasil, 
a primeira por ter se graduado no curso 
de Direito e o segundo por ter concluído 
o período de dois anos de estágio na Jus-
tiça Federal.

Projeto Melhoria do Ambiente de 
Trabalho na 1ª Região tem início com 
workshops para gestores estratégicos

A Secretaria de Recursos Humanos do 
TRF1, por meio da Seção de Promoção da 
Qualidade de Vida no Trabalho, realizou 
dois workshops no dia 4/10 como marco 
inicial da implantação do projeto Melhoria 
do Ambiente de Trabalho. A atividade con-
tou com a presença de diretores de secreta-
rias e coordenadores de Turmas do TRF1 e 
diretores de SECADs das Seccionais.

O primeiro workshop abordou o tema "O 
papel da liderança na promoção da quali-
dade de vida no trabalho" e o segundo tra-
tou de "O papel da liderança na construção 
das relações interpessoais saudáveis".

Na abertura, a diretora da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Inovação, representan-
do o diretor-geral, Roberto Elias Cavalcan-
te, destacou que, desde o início da gestão, 
a Presidência decidiu investir esforços na 
construção de uma Política de Qualidade 
de Vida no Trabalho para garantir maior efi-
cácia e produtividade, aliadas a um clima 
organizacional de qualidade. 

Márcio Albuquerque, diretor da Divisão 
de Desenvolvimento e Avaliação de Recur-
sos Humanos explicou: “Trata-se de um 
projeto que impactará na melhoria do am-
biente de trabalho bem como na adoção 

de ações estratégicas de caráter multidis-
ciplinar que favoreçam esse novo conceito 
de produtividade saudável. Como marco 
inicial de implantação, planejou-se esses 
workshops para os gestores estratégicos  e 
consideramos fundamental o apoio da alta 
direção e dos gestores participantes para 
que as ações sejam efetivamente legiti-
madas junto ao corpo funcional”, 

Rosemary Wargas, responsável pelo  
tema “O papel da liderança na Promoção 
da Qualidade de Vida” tratou da impor-
tância do envolvimento dos gestores para 
solucionar os resultados apontados pelo 
Diagnóstico de Qualidade de Vida no Tra-
balho. “O comprometimento institucional 
é indispensável para que consigamos ser 
efetivos nas ações de melhoria do ambien-
te de trabalho. Quando se fala em Quali-
dade de Vida no Trabalho não se dispensa 
nenhum dos atores organizacionais”.

Já Edina Bom Sucesso foi responsável 
pelo tema “O papel da liderança na cons-
trução das Relações Interpessoais Sau-
dáveis” realizou pesquisa recente em que 
identificou que as pessoas querem o am-
biente de trabalho saudável e colocam o re-
lacionamento interpessoal como a variável 
mais influente para essa realidade. 

Curta o CJF 
nas redes sociais

O Conselho da Justiça Federal está no 
Facebook e Twitter. É o início de mais uma 
etapa de integração dos canais de comu-
nicação da Justiça Federal. A iniciativa 
também faz parte das ações destinadas a 
dar mais transparência às ações do órgão 
perante a sociedade. 

A criação dos dois perfis prezou pelo 
fortalecimento da imagem institucional e 
pela adequação e padronização das publi-
cações, fornecendo ao público uma fonte 
segura e confiável de informação.

O usuário que curtir a fanpage ou seguir 
o Conselho no Twitter receberá as atualiza-
ções ou postagens em seu feed de notícias.


