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Prefeito de Salvador oferece apoio 
para instalação do TRF na Bahia

O prefeito ACM Neto esteve na tarde 
desta segunda-feira, 8/4, na Direção do 
Foro em visita à Seção Judiciária da Bahia. 
O chefe do executivo municipal foi recebido 
pelo diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia, juiz federal Ávio Novaes.

Durante o encontro, foi discutida a 
aprovação da PEC que criou quatro novos 
TRFs no País, incluindo um englobando os 
Estados da Bahia e Sergipe.

O prefeito de Salvador declarou que está 
à disposição da Justiça Federal em tudo 
que for necessário para viabilizar a implan-
tação rápida do novo tribunal, seja na doa-
ção de um terreno ou mesmo na cessão de 
um imóvel, mesmo em caráter temporário, 
até a construção da sede definitiva.

ACM Neto afirmou que o seu apoio à PEC 
544/02 é antigo, lembrando que desde que 
era deputado federal lutou pela muito pela 
emenda que foi aprovada rapidamente no 
Senado. “Por dez anos estive em Brasília 
acompanhando de perto o drama de um tri-
bunal assoberbado de processos”, declarou.

O prefeito lembrou que o processo ainda 
não está concluído, pois ele esteve alguns 
dias atrás no STJ e testemunhou a objeção 
de alguns dos ministros com relação à di-
visão dos novos tribunais em relação aos 
seus estados integrantes.

Além do prefeito de Salvador, estiveram 
na audiência o juiz federal Carlos d’Ávila Tei-
xeira e o secretário José Carlos Aleluia, titu-
lar da pasta de Urbanismo e Transportes. 

Morte de servidor gera pensão para 
companheiro mesmo sem declaração 
expressa da dependência econômica

A 2ª Turma do TRF da 1ª Região re-
conheceu, por unanimidade, o direito do 
companheiro de um servidor público fa-
lecido receber pensão, já que os dois vi-
viam em união estável. O Tribunal afastou 
a exigência de designação expressa junto 
à Administração Pública da relação de de-
pendência para fins previdenciários.

A União apontou ausência de funda-
mento legal para a liberação da pensão, 
pois esta seria prevista apenas para rela-
ções heterossexuais e não homossexuais. A 
União alegou também inexistir designação 
expressa do autor como dependente do fa-
lecido servidor público.

O relator, juiz federal convocado Saulo 
José Casali Bahia entendeu que inexiste au-
sência de fundamento legal para a pensão 
por morte, pois a união estável não é exclu-
siva das relações heterossexuais. “Desde o 

julgamento pelo STF da ADPF 132 e da 
ADI 4.277, tem-se certo que a expressão 
constitucional “família” engloba a União 
homoafetiva”, esclareceu o relator.

O juiz baseou-se em precedentes do pró-
prio TRF1 para esclarecer que é irrelevante 
a inexistência de designação expressa do 
autor como dependente do falecido servi-
dor, já que a via judicial buscada é capaz 
de estabelecer a pretendida dependência: 
“(...) a designação prevista no artigo 217 
da Lei 8.112/90 visa apenas a facilitar, 
junto à Administração, a vontade do insti-
tuidor em eleger o dependente como seu 
beneficiário à pensão por morte, não im-
plicando, sua ausência, óbice à aquisição 
do benefício, se comprovada inequivoca-
mente, mediante outros meios, a união 
estável como entidade familiar." 

O relator assegurou que como o servidor 
era auditor fiscal do tesouro nacional, é com 
base neste cargo que deve ser calculada a 
pensão por morte, “sendo despiciendo que 
o trânsito em julgado da decisão tenha 
ocorrido após o falecimento do servidor, já 
que os efeitos patrimoniais devem atingir 
os herdeiros, beneficiários e sucessores”.
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O município de Santo Amaro da Purifi-
cação é o mais contaminado por chumbo 
no mundo devido ao descarte inadequa-
do de resíduos por uma empresa de be-
neficiamento de minérios que funcionou 
na cidade por mais de 30 anos. 

O juiz federal da 3ª Vara, Pompeu 
Brasil, decidiu, em ação civil pública mo-
vida pelo MPF, que houve omissão por 
parte da União quanto aos problemas de 
saúde dos cidadãos e, por isso, a popu-
lação de Santo Amaro deverá receber um 
Centro de Referência para tratamento de 
pacientes vítimas de contaminação por 
metais pesados. 

A União e a FUNASA devem implan-
tar tal Centro em seis meses, a fim de 
reparar os danos aos moradores a partir 
da exposição ao chumbo e cádmio.

No entendimento do MPF, a União e 
a Funasa são corresponsáveis pelos da-
nos, já que foram omissas em relação 
aos problemas de saúde que acomete-
ram 80% dos habitantes de Santo Ama-
ro, principalmente os ex-trabalhadores 
da mineradora. 

A Justiça determinou que os agentes 
públicos comprovem, em 30 dias, a ado-
ção de medidas iniciais para a construção 
do centro, tais como: alocação de recur-
sos, instalação de estrutura de atendimen-
to emergencial e confecção de projetos.

A fábrica da Plumbum Comércio e 
Representações de Produtos Minerais e 
Industriais descartava rejeitos de miné-
rios inadequadamente e a desativação da 
fábrica em 1993 não fez com que o local 
onde ela funcionava fosse isolado, permi-
tindo o acesso de pessoas e animais na 
área contaminada. 

A Justiça Federal determinou que, em 
15 dias, o representante da fábrica cer-
que a área, coloque avisos sobre o perigo 
de contaminação e elabore plano de per-
manência e revezamento de vigilantes na 
entrada da antiga fábrica. Além disso, a 
empresa deverá cumprir determinações 
que constam no relatório de inspeção, 
desenvolvido pelo Instituto do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos a fim de evitar 
que a escória contaminada se disperse.
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Juiz federal da 3ª Vara determina 
que União trate vítimas de 

contaminação em Santo Amaro

No segundo dia da 4ª Jornada de Pa-
lestras para Estagiários de Nível Médio 
da Justiça Federal os jovens estudantes 
tiveram a oportunidade de assistir a 
duas palestras imperdíveis.

A primeira delas, com a servidora 
aposentada e ex-diretora Iolanda Dórea, 
tratou do tema Etiqueta Social. Ela ex-
plicou aos estagiários como é importante 
que eles adquiram, já no seu primeiro lo-
cal de trabalho, noções básicas de com-
portamento social adequado à realidade 
de um órgão como a Justiça Federal. Fo-
ram dados diversos exemplos de postura 
correta no momento de uma entrevista 
de emprego, além de uma boa apresen-
tação e o uso de palavras que denotam 
gentileza, educação e pro-atividade.

A segunda palestra da tarde foi com 
Vilmar Santos Lopes Júnior e abordou o 
tema: prevenção e superação do proble-
ma das drogas. O palestrante tem lar-
ga experiência de trabalho com menores, 
tendo sido, ele próprio, ex-dependente de 
drogas, atuando hoje no Grupo Nova Vida, 

Estagiários têm palestras sobre 
etiqueta social e problemas de drogas

que trata de dependentes químicos em Sal-
vador e em 25 cidades do interior do Esta-
do da Bahia.

De forma descontraída e bem humora-
da, o que agradou a todos os presentes, ele 
discorreu sobre vários tipos de drogas que 
habitam o cotidiano dos estudantes.

Garantiu que as drogas roubam a dig-
nidade e destroem o caráter das pessoas, 
frequentemente gerando depressão e mor-
te. Perguntado por um estagiário sobre se 
a tatuagem interfere na busca de um em-
prego, foi honesto: “Sim! Deixe para fazer 
como eu fiz, após os 45 anos, quando isso 
não puder lhe prejudicar”.


