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Expedição da Cidadania Bahia e Pernambuco 
é encerrada às margens do rio São Francisco

A segunda etapa da Expedição da Cida-
dania, realizada pela Ajufe, foi encerrada 
no dia 18/3. Nos quinze dias que a cara-
vana percorreu cidades de Paulo Afonso, 
Glória, Rodelas e Chorrochó, na Bahia, 
e Jatobá, Petrolândia, Itacuruba e Belém 
do São Francisco, em Pernambuco, foram 
realizadas audiências e foram distribuídas 
500 cestas básicas, 50 filtros de barros, 
10 barcos motorizados e diversos equipa-
mentos de pesca às comunidades ribeiri-
nhas do rio São Francisco.

Ao longo do percurso de 15 dias foram 
realizadas aproximadamente 75 audiên-
cias. Dessas, 23 resultaram em conces-
sões de benefícios como aposentadoria, 
auxílio doença, salário maternidade e pen-
são vitalícia.

O coordenador da 4ª 
Expedição da Cidadania, 
o juiz federal João Paulo 
Pirôpo, fez um balanço 
da segunda etapa: “A 
segunda etapa foi fina-
lizada com a realização 
de todas as audiências 
previstas, nas 14 comu-
nidades atendidas nas 
oito cidades da Bahia e 
de Pernambuco. Foram 

julgados os processos, concedido os bene-
fícios a quem fazia jus a eles, inclusive 
com o pagamento de valores retroativos. 
Ajudamos muitas pessoas, o que demostra 
o tamanho do sucesso do projeto”.

Audiências - Durante a segunda etapa, 
diversas audiências foram realizadas em 
locais não habituais, como em uma plan-
tação de cebolas, em um depósito de uma 
cooperativa de piscicultores, na residência 
da parte, em salas de escolas e até mesmo 
em postos de saúde.

Para o juiz federal Felipe Mota Pimen-
tel de Oliveira, isso mostrou o alcance da 
Expedição: “Foi uma experiência extraor-
dinária. A Expedição mostrou que a justiça 
tem que ser proativa, saindo do conforto 
dos gabinetes para ir até o jurisdicionado 

e oferecer uma justiça célere, correta e 
eficaz. Fomos atrás daquelas pessoas que 
são tão vulneráveis que não conseguem 
nem chegar às portas do Poder Judiciá-
rio”, comentou.

Para o procurador federal Djalma Félix, 
o diferencial da iniciativa é a oportunidade 
de levar juízes e procuradores até os locais 
onde os cidadãos moram e trabalham: “A 
experiência foi muito produtiva para a Pro-
curadoria Federal. Assim pudemos consta-
tar aqueles que realmente trabalham ou 
não. Vimos o dia-a-dia dessas pessoas e 
ficou uma aplicação da justiça muito mais 
real e efetiva”.

Doações- A Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil doou cinco toneladas de 
alimentos (500 cestas básicas) e 50 fil-
tros de barros à Expedição da Cidadania, 
que distribuiu o material para as comu-
nidades ribeirinhas junto com as roupas, 
materiais de pesca e embarcações doadas 
pela Receita Federal em Foz do Iguaçu. 
Todo o material foi transportado aos po-
voados pelo Exército Brasileiro, que deu 
apoio logístico à Expedição da Cidadania 
nas suas duas etapas.

Fonte: AJUFE

Primeira Região na 
WEB TV Edição 275
 TRF1 adota medidas e procedimen-

tos urgentes de adequação ao novo CPC.  
Subseção de Governador Valadares/MG co-
memora 10 anos de instalação.  27 anos 
do TRF1 – sessão solene – dia 31/3 – Sala 
de Sessões Plenárias – Brasília/DF  Par-
ticipe: primeiraregiaonawebtv@trf1.jus.br

 Câmara Regional Previdenciária 
confirma sentença da 8ª Vara 

e divide pensão por morte entre 
esposa e concubina de segurado

A Câmara Regional Previdenciária da 
Bahia adotou o entendimento segundo o 
qual é possível efetuar o rateio de pensão 
por morte entre a esposa e a concubina 
para confirmar sentença, do Juízo Federal 
da 8ª Vara, que determinou a divisão da 
pensão por morte do cônjuge falecido entre 
a esposa e a concubina, esta com quem o 
beneficiário manteve união estável.

A concubina (parte autora), o espólio do 
falecido e o INSS recorreram da sentença 
ao TRF da 1ª Região. A primeira requereu 
que o rateio da pensão lhe garantisse no 
mínimo um salário a partir da data do óbito 
do segurado, além de a majoração da verba 
honorária para 20%. Já o espólio do fale-
cido pleiteou a desconsideração da união 
estável do segurado com a concubina. A 
autarquia, por sua vez, pediu que o rateio 
se desse na base de um terço, uma vez que 
são três os dependentes habilitados.

O Colegiado acatou parcialmente as 
alegações do INSS e rejeitou as dos de-
mais apelantes. Em seu voto, o relator, juiz 
federal convocado Saulo Casali Bahia, es-
clareceu que a tese de impossibilidade de 
rateio da pensão entre cônjuge e concubina 
não vem sendo aceita pela jurisprudência, 
diante da compreensão de que a proteção 
constitucional da família deve prevalecer 
sobre a proteção legal do casamento esta-
belecida pelo Código Civil.

O magistrado destacou que o Juízo de 
primeiro grau, ao analisar o caso, analisou 
detalhadamente as provas para concluir 
pela existência de união estável entre a 
autora (concubina) e o falecido segurado, 
além de dependência econômica, causas 
que asseguram o direito ao recebimento do 
benefício de pensão por morte.

O relator ainda explicou que, tendo em 
vista a existência de três dependentes, o 
rateio da pensão deve ocorrer de modo 
que cada dependente – cônjuge, concubi-
na e espólio – obtenha um terço do seu 
total, nos termos do artigo 77 da Lei nº 
8.213/91, “descabendo assegurar à autora 
da ação a metade da pensão”.

Cada cota-parte a que a autora faz jus 
corresponde a um terço total da pensão até 
que a filha do segurado complete a maio-
ridade, quando o rateio deverá ser feito na 
metade entre a autora e a ex-esposa.

Fonte: TRF1

2ª parte do Curso 
Sobre o Novo CPC

A partir de amanhã e até 1º/4 estão aber-
tas as inscrições  para a 2ª parte do Curso 
Sobre o Novo Código de Processo Civil, com 
o juiz federal Salomão Viana. As aulas são 
das 13 às 15h, no Auditório Ministro Dias 
Trindade com 5 módulos e 44 horas. 

Os interessados poderão se inscrever 
em um ou mais módulos no site da Sec-
cional. Para inscrição use CTRL+www.
ba.trf1.gov.br/processos/index.htm. A cer-
tificação será expedida para participantes 
com frequência igual ou  superior a 75%. 

A Administração lembra que para ter 
acesso às aulas o inscrito deverá doar um 
quilo de alimento não perecível que será 
entregue a uma entidade que ajuda pesso-
as carentes.

CALENDÁRIO DAS AULAS

4 e 6/4 - Normas fundamentais do Pro-
cesso Civil no novo CPC.

13/04- Honorários advocatícios su-
cumbenciais e gratuidade da Justiça no 
novo CPC.

18/04 - Negócio jurídico processual no 
novo CPC.

20, 25 e 27/4 - Inovações sobre pra-
zos, citação e intimações.

2 e 9/5- Tutela provisória e o novo CPC: 
tutela de urgência e tutela da evidência.

11/5-Petição inicial e improcedência li-
minar do pedido no novo CPC.

16 e 18/5-Inovações sobre o exercício 
do direito de defesa. Contestação, recon-
venção e revelia no novo CPC. O novo pro-
cedimento comum e a audiência de conci-
liação ou de mediação.

23/5-Providências preliminares no novo 
CPC e inovações no julgamento conforme o 
estado do processo (1ª parte).

25/5-Inovações no julgamento conforme 
o estado do processo (2ª parte) e a audiên-
cia de instrução e julgamento no novo CPC.

30/5- Provas no novo CPC (parte geral).

1/6-Provas no novo CPC (parte especial).

6 e 8/6- Sentença no novo CPC.

13/6-Coisa julgada no novo CPC.

15/6-Liquidação de sentença e cumpri-
mento da sentença no novo CPC (1ª parte).

20/6-Cumprimento da sentença no 
novo CPC (2ª parte).

22/6-Sistema de precedentes judiciais 
no novo CPC.


