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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Elizabete Góes Silva Pereira Muniz (7ª Vara), Douglas 
Souza Silva Júnior (NUCAF), Renata Barata Silva (NUCRE) e 
Rodrigo Jesus da Silva (NUCJU). 
Amanhã: Argilandes Carvalho Guedes (15ª Vara), Arimar 
dos Santos Oliveira (NUASG), Elise Dias Machado Lima 
(19ª Vara), Ingrid Oliveira Figueiredo (Turma Recursal), Mi-
cheline Bacelar Pereira (4ª Vara), Larissa Mendes Correia 
(Jequié), Andressa dos Santos de Jesus (7ª Vara), Carine 
Cruz dos Anjos (NUCRE) e Jéssica Ferreira de Jesus (Turma 
Recursal). 

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia Tourinho Scarpa, 
diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, 
distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Már-
cia Magalhães. Estagiários de Jornalismo: Isabel Portela e João Victor Tourinho 
Gomes. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada 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.

Funpresp-Jud tem simulador 
simplificado para servidores

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal disponibiliza 
um novo simulador de benefícios para quem pretende aderir ao Plano de Benefícios como 
participante vinculado. Com a ferramenta é possível simular o valor estimado da reserva 
acumulada e do benefício mensal que o participante receberá ao se aposentar.

Participante vinculado é aquele que entrou no serviço público até 13/10/2013 e não 
está submetido à nova regra de aposentadoria, que limita os benefícios previdenciários ao 
teto do Regime Geral de Previdência Social. 

As perdas da remuneração ao se aposentar podem variar de 10% a 50%. Por isso, 
membros e servidores que pertencem aos regimes da integralidade ou média salarial 
podem investir em previdência complementar para buscar a garantida de uma renda su-
plementar na aposentadoria. 

Funpresp-Jud garante 100% da rentabilidade líquida do investimento e ainda o ganho 
imediato do benefício fiscal de até 27,5% sobre as contribuições descontadas na folha. O 
participante pode fazer a portabilidade sem perda financeira dos recursos de outro plano 
de previdência sem taxa de entrada e nem impostos. Outra vantagem é a ausência de 
cobrança de qualquer taxa sobre os valores das contribuições facultativas. 

TRF1 confirma sentença da 16ª Vara 
e viúva de ex-ferroviário deverá 

dividir pensão com filha do falecido
A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, por unanimidade, manteve a 
sentença da 16ª Vara que julgou improce-
dente o pedido de benefício de pensão inte-
gral interposto por viúva de um ex-ferroviá-
rio e determinou o rateio do benefício com 
a filha maior solteira do falecido servidor 
sob o fundamento de que havendo mais de 
uma beneficiária o referido benefício deve 
ser dividido.

O juiz federal Iran Esmeraldo Leite, em 
sentença datada de 26/9/2016, conside-
rou não haver qualquer respaldo consti-
tucional para a instituição de pensão aos 
dependentes em valor superior aos ven-
cimentos do instituidor, “razão pela qual 
opera com acerto o réu quando propõe a 

revisão do ato concessório da pensão da 
parte autora, pois incumbe à Administra-
ção a revisão de seus atos quando eivados 
de ilegalidade, tendo em vista o princípio 
da autotutela administrativa”.

Ao analisar a demanda, o relator, de-
sembargador federal Jamil Rosa de Jesus 
Oliveira, citou o art. 5º, parágrafo único, 
da Lei n. 3.373/58 que assegurou à filha 
solteira, maior de 21 anos e não ocupan-
te de cargo público permanente o direito à 
percepção de pensão temporária por mor-
te de funcionário público federal, o que foi 
estendido às filhas de ferroviários pela Lei 
n. 4.259, de 12/09/1963. Esse diploma 
normativo favorável aos dependentes de 
ferroviários, entretanto, foi revogado ex-

pressamente pelo Decreto-Lei n. 956/69 
que estabeleceu novo regime previdenciá-
rio para a categoria.

No caso dos autos, o magistrado destaca 
que como o óbito ocorreu em 30/04/1967 
há que se aplicar aos dependentes deixa-
dos pelo falecido o benefício como previsto, 
inicialmente, nos artigos 4º e 5º da Lei n. 
3.378/58. No mesmo sentido, a Súmula nº 
340 do STJ determina que: "A lei aplicável 
à concessão de pensão previdenciária por 
morte é aquela vigente na data do óbito 
do segurado".

Dessa forma, o desembargador entende 
que deve ser mantido o rateio do benefício 
em igualdade de condições entre as de-
pendentes do falecido ex-ferroviário (mãe 
e filha), ambas pensionistas. O pagamento 
integral da pensão diz respeito à soma das 
cotas de cada beneficiária, não podendo 
ultrapassar 100%. Assim, impossível o pa-
gamento integral somente à viúva.

Fonte: TRF1

Compartilhe Boas Práticas 
e ajude a melhorar as rotinas 

de trabalho da Justiça Federal

Você sabia que pode ajudar a melhorar 
as rotinas da Justiça Federal compartilhan-
do boas práticas da sua Unidade e conhe-
cendo o que é feito em outros setores? 

O Comitê Multidisciplinar de Gestão do 
Conhecimento do TRF1 (Cogecon–TRF1) 
disponibiliza, pela intranet, um banco de 
boas ideias e um formulário para envio das 
práticas inovadoras de trabalho, diretamen-
te na página da Gestão do Conhecimento.

Também é possível conferir, pela intra-
net, mais de 60 boas práticas e boas ideias 
já compartilhadas por várias unidades da 
1ª Região, que dizem respeito a trabalhos 
desenvolvidos para a melhoria dos proces-
sos administrativos e judiciais. 

No Banco, também estão cadastradas 
práticas premiadas com o Selo Estratégia 
em Ação, como o “Projeto JEF Express de 
Autoria”, do juiz federal Pablo Baldivieso, 
da Vara Única de São Raimundo Nonato/
PI e a “Divisão de Acervo”, de Laor Antonio 
Gestal Junior, da Subseção de Jataí/GO. Há 
ainda práticas que concorreram a prêmios, 
como é o caso de “Ações de Aprimora-
mento da 21ª Vara”, do juiz titular Gláucio 
Ferreira Gonçalves, o juiz substituto Daniel 
Carneiro Machado e a diretora de secreta-
ria, Laurita Cardoso de Abreu, da 21ª Vara 
de Minas Gerais. A ideia concorreu aos prê-
mios INNOVARE, AJUFE e MelhorAÇÃO. 

   Vale lembrar que o navegador Mozilla 
Firefox é o ideal para o acesso, e a versão 

11 do Adobe Reader é indicada para abrir 
o formulário de identificação de Boas Práti-
cas (BP) e Boas Ideias (BI). 

Qualquer dúvida, não hesite e entre 
em contato com o Comitê Multidisciplinar 
de Gestão do Conhecimento (Cogecon – 
TRF1), sempre à disposição pelo e-mail 
cogecon.trf1@trf1.jus.br. 

Visite a página da Gestão do Conhe-
cimento e contribua com suas ideias ou 
ações. Compartilhar é legal!

Justiça treina religiosos 
para a mediação 

de conflitos
Com base na experiência de líderes 

religiosos como pacificadores em suas co-
munidades, o Poder Judiciário começa a 
apostar cada vez mais na capacitação des-
sas pessoas para atuarem como mediado-
res judiciais, atingindo, dessa forma, dois 
objetivos: ampliar o acesso da população 
ao Judiciário e evitar que demandas que 
possam ser resolvidas por meio da concilia-
ção acabem desaguando na Justiça, onde a 
solução pode demorar anos. 

O programa “Mediar é Divino”, inicia-
do em 2016 pelo Tribunal de Justiça de 
Goiás, hoje também adotado pem alguns 
tribunais que já formaram as primeiras tur-
mas de líderes religiosos conciliadores e 
mediadores.

O curso é dado por instrutores forma-
dos pelo CNJ e baseado nas diretrizes da 
Resolução n. 125 do CNJ, que criou, em 
2010, a Política Judiciária de Tratamento 
de conflitos; adotada para tribunais, Núcle-
os Permanentes de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos e  Centros Judici-
ários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejuscs). 

Fonte: CNJ


