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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: João Tácio Galvão Lopes (21ª Vara), Jaqueline Cristian Silveira (15ª Vara), 

José Porto Carinhanha Junior (Vitória da Conquista), Lucas Barreto Mendes (Irecê), 
João Tharso Cotrim Sá de Barros (Guanambi), Humberto Pereira da Silva (Feira de 
Santana), Antônio Cezar Ramos Filho e Geilhia Almeida Aguiar (ambos da Turma Re-
cursal), Ana Alice Santana de Carvalho e Milaine Santos Farias (ambas de Itabuna). 
Amanhã:  Edmundo Calhau Camurugy (NUASG), Wesley Andrade de Figueredo (8ª 
Vara), Inaê Luiza Silva Rosário (Teixeira de Freitas), Rubem Cledson Carneiro da Silva 
(Vitória da Conquista) e Tarcísio Mikelly Peralva de Souza Vivas (SECAD). Parabéns

Juiz não precisa usar 
fundamentos das partes

para decidir, diz STJ
Ao decidir, o juiz não está restrito a no-

mes jurídicos ou artigos de lei citados pelas 
partes, sendo necessário que ele também 
considere os fatos dos autos. O entendi-
mento é da 3ª Turma do STJ.

A alegação do recurso era que o magis-
trado de 1º grau fundamentou sua decisão 
em dispositivo legal diferente do que foi in-
dicado pela parte em ação de usucapião na 
qual a parte fundamentou seu pedido no 
art. 1.238 do Código Civil.

O juiz, entretanto, ao julgar a ação pro-
cedente, analisou a questão sob o ponto de 
vista do art.183 da Constituição, que prevê 
a usucapião especial urbana. No 2º grau, 
o Tribunal de Justiça do DF acolheu o ar-
gumento de que sentença era extra petita.

O acórdão foi reformado no STJ. O re-
lator, ministro João Otávio de Noronha, 
afirmou que não há julgamento extra petita 
quando o acolhimento da pretensão decor-
re da interpretação lógico-sistemática da 
peça inicial, mas apenas quando a senten-
ça vai além do pedido da parte.

“O acórdão deve ser reformado, pois 
somente há julgamento extra petita nas 
hipóteses em que o julgador viola os li-
mites objetivos da pretensão, conceden-
do tutela diversa da requerida. O juiz 
não está adstrito a nomes jurídicos nem 
a artigos de lei indicados pelas partes, 
devendo atribuir aos fatos apresentados o 
enquadramento jurídico adequado.”

Participe da escolha da logo do 
programa “Gestão Sustentável”

 As eleições para a logomarca do programa 
“Gestão Sustentável” estão a todo vapor. Já fo-
ram contabilizados mais de 1.300 votos desde 
o início da enquete, que continua até o dia 7 
agosto. A logo vencedora representará o progra-
ma de sustentabilidade do TRF1 e poderá ser 
utilizada em todas as seccionais. Todo o corpo 
funcional da Justiça Federal da 1ª Região pode 
participar com o voto, que deverá eleger uma 
dentre as quatro opções. 

Áreas especializadas do Tribunal e das Se-
ções Judiciárias foram contatadas para elabora-
rem propostas de logo com base no tripé sócio-econômico-ambiental. Os quatro trabalhos 
disponíveis na enquete foram pré-selecionados pela Comissão Gestora do Plano de Logís-
tica Sustentável do TRF1 dentre outros 13 apresentados. 

Vote no  endereço: http://portal.trf1.jus.br/intranet/servicos/ enquete.htm.

Direção do Foro orienta 
sobre horas extras

A prestação de serviço extraordinário, 
para conversão em pecúnia ou formação 
de banco de horas, nesta Seccional está 
restrita a extrema necessidade, devida-
mente justificada, e no prazo legal em vis-
ta do disposto no art. 42, da Resolução n. 
04/2008, alterado pela n. 173/2011, am-
bas do CJF, referente à prestação de serviço 
extraordinário, que estabelece:

 O servidor ocupante de cargo efetivo, 
função de confiança ou cargo em comissão 
será remunerado pelo serviço extraordiná-
rio prestado, o qual só poderá ser autori-
zado, por escrito, para atender a situações 
excepcionais e temporárias, devidamente 
justificadas.

Caberá ao titular da unidade interessa-
da apresentar justificativa da necessidade 
do serviço extraordinário, acompanhada da 
relação nominal dos servidores que o exe-
cutarão, sob pena de indeferimento. ante-
cedência mínima de 5 dias úteis, contados 
da data de início da realização do serviço, 
salvo a impossibilidade de observância 
desse prazo. A autorização estará condicio-
nada à disponibilidade orçamentária.

A proposta de serviço extraordinário, 
deverá ser encaminhada pelo titular da 
unidade ao NUCRE, para análise, com an-
tecedência mínima de 5 dias úteis, con-
tados da data de início da realização do 
serviço, salvo a impossibilidade de obser-
vância desse prazo.

O processo que trata desta orientação 
está no SEI 0005318-81.2016.4.01.8004

Margem da Palavra
Os pódios de Edésio 

A frase: “Edésio sobe mais uma vez ao pódio” tornou-se tão co-
mum ao longo dos últimos cinco anos, que virou um mantra na Justi-
ça Federal. Somente de 1º de junho até 30 de julho deste ano, foram 

três vezes que nosso campeão beliscou premiações: a principal, na Maratona Interna-
cional de Porto Alegre, onde ficou em 14º lugar no geral e em 3º lugar na categoria.

Mas nada disso é mais importante do que os vários pódios que o próprio Edésio nos 
faz subir: o pódio da humildade, fazendo-nos perceber que não somos melhores do que 
ninguém; o pódio da gratidão, única resposta inteligente para a contínua bênção da vida; 
o pódio da cooperação, que mobiliza nossa força coletiva por meio da compreensão e 

respeito das diferenças; o pódio da amizade, 
pois as pessoas que escolhemos para ter ao 
lado condicionam nossa qualidade de vida; 
e por último, mas não menos importante, o 
pódio da honestidade, uma vez que uma pes-
soa honesta não protege a verdade, mas vive 
dentro da verdade, sendo por ela protegido.

Em tempos de Olimpíadas, a primeira 
em terras brasileiras, não poderia deixar de 
fazer uma menção honrosa a Edésio, esse 
homem exemplar, nosso “queniano”, humil-
de, grato, “coligado”, amigo e honesto, pois 
esse é o espírito olímpico diário de Edésio: 
manter-se sempre ativo, com o patrocínio 
dos amigos, superar constantemente os pró-
prios limites, não fugir dos desafios, verter 
lágrimas de alegria ou de dor, uma vez que 
a derrota também faz parte da vida e nos 
impulsiona para a vitória seguinte. 

Por Álvaro Reis-NUTEC
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A Primeira Turma do TRF1 negou, por 
unanimidade, provimento à apelação de 
uma beneficiária de pensão por morte 
contra a sentença da 2ª Vara de Vitória da 
Conquista que julgou improcedente pedido 
de restabelecimento de pensão de ex-servi-
dor público federal, pai da apelante, por ela 
não preencher a condição de filha solteira.

A pensão foi requerida em 2001. O 
pedido foi deferido com pagamento das 
parcelas retroativas a 1996. Em 2007, o 
benefício foi cassado após a averiguação 
de denúncia anônima de que a autora vivia 
em união estável, comprovada por meio de 
certidão de casamento religioso.

O relator, juiz federal convocado War-
ney Araújo, afirma em seu voto que, como 
há provas da existência de união estável 
da beneficiária, a concessão de pensão por 
morte de servidor é indevida. O parágrafo 
único do art.5º da Lei nº 3.373/58 prevê a 

possibilidade de concessão de pensão por 
morte de servidor à filha solteira, maior de 
21 anos e sem cargo público permanente.

Sustentou o magistrado que a própria 
autora admitiu ainda outro relacionamento 
estável. O juiz ressaltou que “união estável 
equipara-se ao casamento e o ‘status’ legal 
de companheira é semelhante ao de cônju-
ge. Portanto, os relacionamentos estáveis 
mantidos pela autora e devidamente com-
provados, ainda que já terminados, causa-
ram a perda da condição de filha solteira”.

Apesar de a autora defender que não vi-
veu em união estável com o companheiro 
citado no processo, as evidências afirmam 
o contrário e são comprovadas pela certi-
dão de casamento religioso e pelo nasci-
mento de filhos gerados do matrimônio.

Fonte: TRF1

TRF1 mantém sentença da Justiça 
Federal em Vitória da Conquista 
e revoga pensão de beneficiária 
em razão de sua união estável

Instituído grupo de trabalho 
para avaliar expansão do PJe

Foi instituído, no dia 29/7, grupo de trabalho para avaliar e identificar, em conjunto 
com o Núcleo de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico, procedimentos necessário à ex-
pansão do sistema PJe aos processos em tramitação nos JEFs, nas Turmas Recursais e 
Regional de Uniformização dos JEFs da 1ª Região.

A íntegra da Portaria Presi 274 está disponível no portal do TRF1, em “Avisos.”


