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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Gildson Fernandes Santos (Itabuna), Marluce Santana Costa Borges (Paulo 
Afonso), Carlos Euler de Souza e Azevedo Medrado (5ª Vara), Valmira Moreira 
Lisboa Dorea (23ª Vara) e Domingos Sávio Belfort Campos Júnior (Representação 
do TRF1). 
Amanhã: Wendell Tolentino Silveira (NUCJU), Emanoel Conceição Barros (Ire-
cê), Marcio Martins Menezes (21ª Vara), Johnson Masanori Tanimoto (Teixeira de 
Freitas), Leonardo Bonfim dos Santos Sousa (NUTEC) e Vanessa Oliveira Bantim 
(Feira de Santana). 
Domingo: Pompeu de Sousa Brasil, juiz federal da 3ª Vara, Isabela Santana dos 
Santos (14ª Vara), Pedro Americo Ribeiro de Andrade (NUCJU), Rita Auxiliadora 
Miranda Franco Cardoso (SECAD), Andressa da Silva Santos (Paulo Afonso), Feli-
pe Santos Miranda (18ª Vara), Rodrigo Santiago Borges Souza (4ª Vara), Vanessa 
Fonseca Menezes dos Santos (Feira de Santana) e Dra. Eliana Amoedo (Fundação 
José Silveira). 
Segunda-feira: Maizia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal da 1ª Vara da 
Subseção Judiciária de Itabuna, Rutemberg Pereira Nunes (6ª Vara), Simone 
Medrado Bonelli Didier (5ª Vara), Saul Tadeu Martins Paim (NUCJU), Manuela 
Andrade de Barros (24ª Vara), Elma Santos Pereira Silva (23ª Vara) e Thiago de 
Melo Cunha (21ª Vara).

Parabéns

TRF1 concede pensão por morte 
de companheiro homoafetivo

A 1ª Turma do TRF1, por unanimidade, manteve sentença da 20ª Vara sa Seccional 
do DF e julgou procedente o pedido para conceder a um homem o benefício de pensão por 
morte pelo falecimento do seu companheiro.

A União recorreu ao TRF1 alegando “não ser juridicamente possível reconhecer união 
estável em face de relação homoafetiva”. Essa alegação, porém, não foi acatada pelo 
Colegiado. O autor apelou requerendo a majoração dos honorários.

O relator, juiz federal convocado Régis de Souza Araújo, citou jurisprudência do STF 
segundo a qual é possível a concessão do benefício de pensão por morte de companheiro 
homoafetivo, como ficou estabelecido nos julgamentos da ADPF 132 e da ADI 4.277.

O magistrado destacou que “para que se possa dizer estável a ponto de caracterizar-
-se como entidade assemelhada ao casamento”, e, portanto, protegida constitucional-
mente, a união deve ostentar alguns caracteres que são indispensáveis para a sua configu-
ração: o fator tempo e a “evidência da intenção” de os envolvidos permanecerem unidos, 
constituindo uma unidade familiar.

Sustentou o juiz Régis Araújo que foi apresentada nos autos prova “robusta de convi-
vência duradoura”, ficando constatada a relação estável homoafetiva, e que no recurso 
da União “não há qualquer insurgência em relação à comprovação desta união estável, 
mas somente sobre a possibilidade jurídica da condição homoafetiva”.

A corregedora nacional de Justiça, Nancy 
Andrighi, arquivou no dia 16/5 três repre-
sentações contra o juiz federal Sergio Moro.

Entre as representações, havia as que 
alegavam que Moro usurpou a competên-
cia do STF ao divulgar conversas entre a 
presidente Dilma  Roussef e o ex-presiden-
te Lula, uma vez que juiz de primeira ins-
tância não pode investigar autoridade com 
foro privilegiado  e apontavam que o juiz 
federal violou prerrogativas constitucionais 
dos advogados de Lula ao grampeá-los.

Outra representação questionava a va-
lidade de provas obtidas na interceptação 
telefônica entre Dilma e Lula. Também foi 
encerrada manifestação de advogado que 
sustentava ilegalidade na divulgação do 
conteúdo de interceptações, usurpação de 
competência do STF e parcialidade do juiz 
federal Sérgio Moro.

A corregedora nacional de Justiça argu-
mentou, em relação aos questionamentos 
sobre a legalidade dos grampos telefônicos, 
que o CNJ não “detém funções jurisdicio-
nais que lhe autorizem invalidade a atos 
processuais”. Sobre a divulgação do con-

Comissão emite parecer 
sobre cotas raciais em 
concurso para cartório

A Comissão Permanente de Eficiência 
Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ 
aprovou parecer contra a inclusão de cotas 
raciais em concursos para cartório. O pare-
cer foi solicitado pelo relator de uma consul-
ta encaminhada ao CNJ em que se questio-
na se um Tribunal responsável por concurso 
para atividade notarial e de registro seria 
obrigado a observar a regra da Resolução n. 
203/2015 do CNJ, que reserva aos negros 
20% das vagas em concursos para magis-
trados e servidores do Judiciário.

No parecer, o conselheiro Norberto Cam-
pelo considerou ser imprudente estender, 
“sem estudo específico e prévio”, os efeitos 
da Resolução a outras categorias não previs-
tas na norma, restrita a magistrados e servi-
dores. O conselheiro ressaltou que a edição 
do ato normativo que criou as cotas nos 
concursos da Justiça foi subsidiada princi-
palmente pelo Censo do Judiciário de 2013.

A Comissão Permanente de Eficiência 
Operacional e Gestão de Pessoas estuda 
aprimorar a Resolução do CNJ que trata 
dos concursos para incluir as cotas raciais.

Curso sobre Orçamento 
Público nesta Seccional

Hoje acontece a segunda e última parte 
do Curso sobre Orçamento Público na sala 
de treinamento do 3º andar. O curso terá 
início às 8h30 com intervalo de almoço 
das 12h às 14h e término às 18h30. 

O palestrante é Dr. Gustavo Bicalho 
Ferreira da Silva, bacharel em Administra-
ção Pública e de Empresas com MBA em 
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e 
Analista Judiciário do STJ atuando no setor 
público há 14 anos na área de orçamento e 
finanças. Desde 2008, exerce o cargo de 
Secretário de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do CJF, responsável pela coor-
denação do planejamento orçamentário e 
financeiro da Justiça Federal. 

CNJ arquiva representações contra Sérgio Moro
teúdo das interceptações, Nancy Andrighi 
disse que a Corregedoria local já abriu pro-
cesso pela mesma razão e, por isso, no mo-
mento, não cabe ao órgão nacional analisar 
o mesmo fato.

Sobre a usurpação de competência do 
STF, a corregedora sustentou que já exis-
te reclamação sobre esse fato no próprio 
STF. Pela lei, segundo ela, o CNJ não pode 
atuar sobre matéria que está sob aprecia-
ção judicial. Em relação a suposta parcia-
lidade de Moro, a corregedora alegou que 
essa análise cabe à própria Justiça, pois a 
Corregedoria analisa atos administrativos.

Desde a condução coercitiva do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
março, e a divulgação do conteúdo de in-
terceptação telefônica de diálogo entre a 
presidente afastada da República Dilma 
Rousseff e Lula, 14 representações contra 
Moro chegaram à Corregedoria Nacional 
de Justiça, órgão do CNJ. 

Somadas aos últimos arquivamentos, 
oito representações foram arquivadas 
pela ministra corregedora do CNJ Nancy 
Andrighi. 

MENOS DE 4% DOS HCS DA 
"LAVA JATO" TÊM SUCESSO

Dos 432 habeas corpus ou recursos 
em HC impetrados contra atos de procu-
radores da operação “lava jato” ou deci-
sões do juiz federal Sergio Moro, apenas 
17 tiveram a ordem concedida até ago-
ra, uma taxa de sucesso de 3,9%. 

Dos 166 HCs e RHCs impetrados no 
STJ, apenas um teve decisão favorável. 
Dos 214 HCs ou RHCs impetrados até 
agora no TRF4, nove tiveram desfechos 
favoráveis à defesa ou 4,2% do total.

No STF, entre as 52 decisões anali-
sadas, sete foram revertidas, ou 13% do 
total. Um dos atos revogava a prisão pre-
ventiva do ex-diretor da Petrobrás Renato 
Duque, que posteriormente voltou a ser 
preso e segue nessa condição até agora. 
Os outros seis julgamentos determinaram 
a substituição da prisão de investigados 
por outras medidas cautelares.

O coordenador da força-tarefa da 
“lava jato”, procurador Deltan Dallagnol, 
afirma que os dados demonstram a qua-
lidade dos trabalhos.  “Estes números re-
forçam a imparcialidade da investigação 
e a regularidade dos atos praticados por 
todos os integrantes da força-tarefa do 
MPF e das demais instituições que com-
põem a operação na 1ª instância, como 
a Polícia Federal e Receita Federal”.

O procurador disse que o baixo índice 
de reversão de atos e decisões da “lava 
jato” fragiliza as críticas de que a ope-
ração usaria métodos abusivos. “Mais 
de 95% das decisões em 1ª instância 
foram confirmadas. Caem por terra os 
argumentos utilizados em ataques aos 
métodos de investigação da lava jato”.

Leia matéria completa em www.conjur.com.br

Seccional terá serviço 
de fumacê no sábado
A Seção Judiciária passará por serviço 

de fumacê este sábado, 21/05, a ser reali-
zado pela empresa Insetilar.

O serviço ocorrerá a partir das 15h30 
na sede dos JEFs e a partir das 16h30 no 
Fórum Teixeira de Freitas. O serviço é feito 
apenas nas áreas externas dos Fóruns.

Ciclo de Debates 
sobre o PLP 257

O SINDJUFE promoverá na próxima 
terça-feira, 24/05, às 13h30, no auditório 
ministro Dias Trindade o debate sobre o 
PLP 257 com transmissão por videoconfe-
rência para as Subseções.

O Expositor do tema será Matheus Ma-
galhães, mestrando em Política Social da 
UNB; membro do Grupo de Estudos e Pes-
quisas em Seguridade e Trabalho (GESST) 
da UNB, e membro do Núcleo de Auditoria 
Cidadã do DF.

O evento será promovido pelo SINDJU-
FE-BA, com apoio da ASSERJUF e do  Nú-
cleo de Auditoria Cidadã da Bahia. 


