
Edição n. 4.256. Salvador – Bahia. Terça-feira, 10/03/2015.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcelo Brega Pessoa (Juazei-
ro), Mônica Souza Silva (Alagoinhas) 
e Vanessa Lima de Jesus (2ª Vara).
Amanhã: Adriana de Freitas Abbehu-
sen (NUCRE), Nefertiti Fialho da Cos-
ta (1ª Vara), Adelmo Bahia Rodrigues 
(2ª Vara), Isac do Nascimento Oliveira 
(19ª Vara) e Quellen Brenda Ferraro 
Santana (Jequié).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Supervisão, redação, revisão, 
fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Dia-
gramação e Impressão: Gésner Braga - SECOS. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tira-
gem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminha-
da para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Companheiro do mesmo 
sexo tem direito a 
pensão alimentícia

Uniões estáveis entre homossexuais têm 
o mesmo regime jurídico protetivo conferi-
do às dos casais heterossexuais. Com base 
nesse entendimento, a 4ª Turma do STJ, 
em decisão inédita, considerou que um dos 
parceiros pode pedir pensão alimentícia ao 
outro depois da separação.

A interpretação cria precedente para 
casos semelhantes. Anteriormente, o STJ 
já havia autorizado a partilha de bens na 
separação e o pagamento de pensão pre-
videnciária no caso de morte de um dos 
parceiros da união homoafetiva.

A posição da 4ª Turma afastou a tese de 
impossibilidade jurídica do pedido adotada 
pelo TJ-SP e determinou o julgamento de 
uma ação cautelar de alimentos.

O recurso foi proposto pelo parceiro que 
alega dificuldade de subsistência, pois se 
recupera de hepatite crônica, doença agra-
vada pela Aids. Ele afirma que desde o fim 
da relação, que durou 15 anos, não conse-
gue se sustentar de forma digna.

Após iniciar ação de reconhecimento e 
dissolução de união estável, ainda penden-
te de julgamento, o parceiro propôs ação 
cautelar de alimentos, julgada extinta pelo 
TJ-SP por “impossibilidade jurídica”.

O tribunal paulista entendeu que a 
união homoafetiva deveria ser tida como 
sociedade de fato, ou seja, apenas uma re-
lação negocial entre pessoas, e não como 
uma entidade familiar. Tal entendimento, 
afirmou o relator no STJ, Luis Felipe Sa-
lomão, “está em confronto com a recente 
jurisprudência do STF e do STJ”.

O ministro destacou que o Código Ci-
vil, em seu art. 1.694, prevê que parentes, 
cônjuges ou companheiros podem pedir 
uns aos outros alimentos, na qualidade de 
sujeitos ativos e passivos dessa obrigação 
recíproca, e assim “não há porque excluir 
o casal homossexual dessa normatização”.

Para o relator, a legislação que regula a 
união estável deve ser interpretada “de for-
ma expansiva e igualitária, permitindo que 
as uniões homoafetivas tenham o mesmo 
regime jurídico protetivo conferido aos ca-
sais heterossexuais”.

Salomão destacou julgamentos que 
marcaram a evolução da jurisprudência do 
STJ no reconhecimento de diversos direitos 
em prol da união homoafetiva, em cumpri-
mento dos princípios de dignidade da pes-
soa humana, de igualdade e de repúdio a 
discriminação, previstos na Constituição.

Tais casos envolveram pensão por mor-
te ao parceiro sobrevivente, inscrição em 
plano de assistência de saúde, partilha de 
bens e presunção do esforço comum, ju-
ridicidade do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, adoção de menores por casal 
homoafetivo, direito real de habitação so-
bre imóvel residencial e outros direitos.

Segundo o ministro relator, no julga-
mento da ADPF 132, o STF afirmou que 
“absolutamente ninguém, pode ser priva-
do de direitos, nem sofrer quaisquer res-
trições de ordem jurídica por motivo de 
sua orientação sexual”.

Servidores e juíza federal
comemoram um ano na 4ª Vara

Um ano atrás, vários servidores e esta-
giários da 21ª Vara acompanharam a juíza 
federal Cláudia Tourinho Scarpa e a dire-
tora de Secretaria Manuela Ferreira Maciel 
quando estas deixaram aquela Vara de Jui-
zado para enfrentar um novo desafio que 
foi o trabalho em uma vara cível: a 4ª Vara.

Desafio é a palavra adequada para o 
que aconteceu e que mereceu, um ano 
depois, uma comemoração especial, re-
alizada na última quinta-feira, 5/3, para 
registrar o sucesso e festejar os ótimos re-
sultados alcançados. Hoje, a 4ª Vara está 
entre as primeiras unidades da Seção Ju-
diciária da Bahia em produtividade e em 
celeridade processual, tudo isso sem sacri-
fício excessivo dos seus servidores e estagi-
ários. E, pelos depoimentos que se pode ler 
na terceira coluna, também é uma unidade 
com alto índice de satisfação e qualidade 
de vida no trabalho.

Segundo a juíza federal Cláudia Scarpa 
e a diretora de Secretaria Manuela Maciel, 
o mérito é de todos. Mas, para quem ob-
serva, é possível afirmar que, sem a efi-
ciente gestão de ambas, todo o sucesso 
não seria alcançado.

Manuela Maciel relata que este ano 
revelou-se realmente difícil. Lembra que, 
após oito anos de experiência no JEF, dei-
xar tudo para trás e vir para uma vara cível 
significou abrir mão de toda uma prática 
adquirida e aperfeiçoada pelo tempo — afi-
nal a 21ª Vara sempre se destacou na pres-

tação jurisdicional célere — e praticamente 
reaprender ou relembrar tudo.   

Mas ela tinha certeza absoluta de que 
tudo daria certo graças, sobretudo, à união 
da equipe e ao clima de entrosamento  
existente naquela unidade. “Aqui somos 
mais do que um grupo ou uma equipe. So-
mos como uma família que está sempre se 
ajudando e se entendendo bem”, atesta a 
diretora de Secretaria.

Uma das características marcantes da 
4ª Vara é o hábito de debaterem tudo em 
reuniões, onde todos sugerem ajustes e 
melhorias das práticas de trabalho. Isso se 
mostrou muito eficaz, pois todos se sentem 
responsáveis pelo sucesso. 

Não é exagero dizer que na 4ª Vara 
todos são seus próprios supervisores. Ma-
nuela exerce a direção, mas as funções 
clássicas dos supervisores são diluídas de 
fato por todos os colegas, sem a hierarquia 
padrão. E, ao contrário do que poder-se-ia 
pensar, dá muito certo. Isso só é possível 
com uma equipe muito azeitada e coesa.

Manuela não se esquece de agradecer 
aos diretores e servidores das outras varas 
cíveis que foram muito importantes no pe-
ríodo de adaptação dos colegas à nova rea-
lidade da 4ª Vara. “Não sei se conseguiría-
mos nos acostumar tão rápido a essa nova 
realidade sem a valiosa ajuda de queridos 
colegas das outras varas cíveis a quem sou 
eternamente grata.”

Adaptação é outra palavra adequada 
e Manuela compara a mudança a uma 
volta no tempo. Enquanto todo o serviço 
de uma vara de Juizado é muito mais ágil 
graças ao processo virtual, em uma vara 
cível praticamente tudo é físico. Ela brin-
ca que se sentiu como alguém que tem 
que deixar de usar o WhatsApp para se 
comunicar e lançar mão do papel, enve-

lope, selo e correio, com todas as impli-
cações em relação à celeridade e pratici-
dade do trabalho. 

“Investimos na harmonia.  A realidade 
atual do nosso país é de arrocho salarial e 
de desvalorização do servidor público, nós 
sabemos disso. Então, nós temos duas op-
ções: ficar insatisfeitos com o salário e in-
felizes com o trabalho ou escolher, apesar 
de tudo, ser felizes. Aqui nós escolhemos 
ser felizes”. Dá a receita do sucesso a co-
lega Manuela Maciel. 

DEPOIMENTOS*

“Esta é uma conquista coletiva, em que 
a contribuição de cada um tem importân-
cia fundamental para o todo. Fazer parte 
disso, é motivo de orgulho para cada um 
de nós. Faz ter certeza de que o serviço 
público e o Judiciário tem jeito sim. Pre-
cisa de gente comprometida, de trabalho 
em grupo, de um bom ambiente de tra-
balho e de muita vontade de fazer as coi-
sas darem certo. É bastante estimulante e 
gratificante podermos prestar um serviço 
de qualidade, projetando para a sociedade 
o nosso compromisso com a coisa pública 
e deixando a boa impressão de que as coi-
sas, com trabalho e esforço, podem sim 
ser melhores”                       Fábio Bispo

Estamos construindo uma verdadeira 
família, gostando uns dos outros com seus 
defeitos e qualidades, sentindo falta dos 
colegas quando estamos de férias, respei-
tando opiniões divergentes, exatamente 
como deve ser com pessoas que querem 
bem umas às outras. Nem sempre acerta-
mos, porque ninguém é perfeito, mas o que 
importa é que estamos sempre tentando 
melhorar, não apenas nosso desempenho 
com os processos mas nossa convivência 
enquanto grupo”.          Ana Carolina Fujita

“Realmente merecemos comemorar. 
Há oito meses, fui recebido por essa equi-
pe. Tinha muito receio de não conseguir 
me adaptar às novas atribuições mas, 
diante da recepção e do apoio que obtive 
tanto da Dra. Cláudia Scarpa quanto da di-
retora Manuela Maciel e de toda a equipe, 
posso dizer que fico feliz em poder fazer 
parte desse seleto grupo e espero poder 
contribuir cada vez mais.”  Leandro Estrela

* Os depoimentos acima foram retira-
dos de textos de um grupo do WhatsApp 
criado pelos servidores da 4ª Vara para tra-
tar de temas de interesse comum.


