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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cybele Ribeiro Barreto (NUCJU) e Milla Trindade Borges (Feira de Santana). 
Amanhã: Igor Matos Araújo, juiz federal da Subseção de Alagoinhas, Hélio Gonçalves 
de Moraes (Ilhéus), Fernanda Marques Rosa (Turma Recursal) Almiro Luis Fragoso 
Ferreira Figueiredo (COJUES), Janeide Costa Palmeira (Feira de Santana), Gabriel 
Leandro dos Santos Sousa e Idelson Gonçalves Santos (ambos da SECAD).

Parabéns!

TRF1 reconhece união homoafetiva como 
entidade familiar para fins previdenciários

O TRF 1 manteve, por unanimidade, 
sentença que julgou procedente o pedido 
de reconhecimento de união estável homo-
afetiva entre o filho da apelante e o autor 
para fins previdenciários.

A mãe do falecido pediu a reforma da 
sentença sustentando que ela era depen-
dente econômica do filho. Sobre a união 
afetiva aduziu que além da inexistência de 
provas, não seria possível o reconhecimen-
to no caso em exame, uma vez que a deci-
são do STF, sobre o assunto, não tem efei-
tos retroativos. Afirmou, também, que, em 
razão da multiplicidade de relacionamentos 
amorosos do filho falecido, estaria ausente 
a affectio maritalis (afeição conjugal).

O companheiro do beneficiário ingres-
sou com ação para reconhecimento da 
união estável homoafetiva supostamente 
existente entre o autor e o beneficiário fa-
lecido, filho da recorrente, exclusivamente 
para fins previdenciários. De acordo com a 
inicial, a convivência em comum teve início 

em 1988 e se consolidou como união está-
vel a partir de 1995, situação que teria se 
perdurado até o óbito do filho da apelante, 
ocorrido em abril de 2008.

O relator, juiz federal convocado Muri-
lo Almeida, assinalou que não obstante a 
dificuldade de se comprovar a união es-
tável entre pessoas do mesmo sexo, prin-
cipalmente quando ocorrida no passado 
mais distante, como na hipótese dos 
autos, “o conjunto probatório mostra-
-se firme e coerente no sentido de que, 
efetivamente, o autor viveu em regime 
de união estável com o falecido filho da 
recorrente”.

Destacou o magistrado que há nos 
autos farta prova documental, incluindo 
fotografias antigas de variadas datas e lo-
calidades, fatura de água, luz e telefone 
referentes aos períodos imediatamente an-
teriores ao óbito. Afirma que a prova tes-
temunhal confirma as alegações da parte 
autora, uma vez que as testemunhas fo-
ram unânimes em dizer que o autor era 
o proprietário do imóvel onde o falecido 
teria permanecido grande parte de sua 
vida. Ademais, esclareceu o relator que 
a coabitação ou residência sob o mesmo 
teto não constitui requisito indispensável 
para caracterização da união estável como 
unidade familiar.

O juiz salientou que o STF já decidiu 
sobre a possibilidade de reconhecimento 
da união entre pessoas do mesmo sexo 
como entidade familiar quando a união ho-
moafetiva consiste na convivência pública, 
contínua, duradoura e estabelecida como 
objetivo de constituição de família.

Murilo Fernandes destacou, ainda, que 
“não se pode negar a evidência de que 
a união homossexual, em nossos dias, é 
uma realidade de elementar constatação 
empírica, a qual está a exigir o devido 
enquadramento jurídico, visto que dela 
resultam direitos e obrigações que não 
podem colocar-se à margem da proteção 
do Estado, ainda que não haja norma es-
pecífica a assegurá-los”.

Sobre a decisão da Suprema Corte, 
o magistrado frisou que “não se trata de 
considerar retroativamente a decisão da 
Suprema Corte, pois antes dela a jurispru-
dência dominante, inclusive nos tribunais 
superiores, já era favorável à possibilidade 
do reconhecimento de união estável entre 
pessoas do mesmo sexo como entidade fa-
miliar para os efeitos legais”.

Concluindo, o relator asseverou que, 
comprovados os “pressupostos fáticos 
que autorizam o reconhecimento da união 
estável para efeitos previdenciários, nos 
limites em que postulados na inicial, a 
sentença recorrida deve ser integralmente 
confirmada”.

Fonte: TRF1

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena mineradora em R$ 3 milhões por 
dano ambiental em extração de quartzito 

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção de 
Vitória da Conquista Fábio Stief Marmund 
condenou a Mineração Moura Ltda a pa-
gar indenização por prejuízo patrimonial à 
União em R$ 3.197.040,00 (valor de mer-
cado total de quartzito extraído), abster-se 
da exploração sem autorização do DNPM 
e licenciamento perante órgão ambiental.

A ré também deverá reparar integral-
mente a área degradada e, não sendo pos-
sível pagar indenização correspondente, a 
ser revertida ao Fundo Nacional dos Direi-
tos Difusos. 

Em relação à União Federal e ao DNPM 
(litisconsortes ativos), a empresa foi con-
denada a pagar honorários no importe 
cumulativo de: 10% de R$ 187.400,00 
(200 salários mínimos); e 8% de R$ 
1.874.000,00 (2 mil salários mínimos) e 
5% de R$ 1.135.640,00 (remanescente).

O MPF buscava reparação dos danos de-
correntes da extração irregular de quartzito 
sem permissão do DNPM ou licenciamento 

ambiental, causando danos ambientais no 
Município de Barra da Estiva e prejuízos à 
União, proprietária dos recursos minerais, 
consoante a Constituição de 1988.

Segundo o julgador, “Quem exerce 
uma atividade potencialmente poluidora 
ou que implique risco a alguém, assume 
a responsabilidade pelos danos oriundos 
do risco criado. Embora a teoria do ris-
co integral não seja adotada como regra 
no Direto Privado (apenas nas áreas es-
pecificadas pelo legislador), no Direito 

Ambiental a doutrina pátria adere a essa 
teoria, e não admite nenhum tipo de ex-
cludentes nos casos de danos ao meio 
ambiente”.

Constam dos autos auto em que se 
determina a imediata paralisação dos 
trabalhos de lavra clandestina, laudo do 
DNPM em que se conclui que a minera-
dora é responsável pela extração irregular 
e comercialização de 3 mil m³ de arenito 
róseo, laudo da Polícia Federal em que se 
constatou lavra inativa, a céu aberto, tota-
lizando volume escavado de 10.381,5 m³, 
bem como 4.152,6 m³ de rocha ornamen-
tal extraída.

O julgador, diante da documentação, 
concluiu que existiu extração irregular por 
parte da ré na área e que desta extração 
advieram danos ambientais no local da ex-
tração – os quais devem ser reparados – 
bem como prejuízo de ordem patrimonial 
causado à União, correspondente ao valor 
de mercado do volume total de substâncias 
minerais extraídas pela ré.

Central de vídeo 
monitora 205 câmeras 
no Judiciário baiano
A presidente do Tribunal de Justiça da 

Bahia, desembargadora Maria do Socorro 
Barreto Santiago inaugurou a central de vi-
deomonitoramento que conta com 140 câ-
meras distribuídas no edifício-sede no CAB 
e outras 65 no Fórum Criminal de Sussua-
rana, totalizando 205 equipamentos.

A central, que conta com profissionais 
capacitados, possui interligação direta com 
a Assistência Militar da Corte.

O presidente da Comissão Permanen-
te de Segurança do TJBA, desembargador 
Gesivaldo Brito, disse que a medida  con-
tribui para que os filtros de segurança se-
jam qualificados para elucidar a autoria de 
possíveis ilícitos, manter a fiscalização e 
controle através da vigilância dos ambien-
tes e indivíduos, bem como fortalecer os 
protocolos de segurança.

Cursos gratuitos 
e on-line do CNJ

Somente este ano, 12.717 pessoas 
concluíram cursos na modalidade on-line 
ofertados pelo CNJ. Os próximos cursos na 
modalidade à distância estarão disponíveis 
em agosto.  

Entre as matérias mais procuradas está 
a de Improbidade Administrativa, que, 
apenas no primeiro semestre, contou com 
3.233 inscrições. As aulas sobre o Judici-
ário e o Papel do CNJ atraíram 1.105 in-
teressados e o conteúdo sobre Gestão Do-
cumental no Poder Judiciário, 599. Além 
desses, o CNJ também oferece cursos 
sobre Gestão da Qualidade, que teve 708 
participantes no primeiro semestre; Gestão 
do Conhecimento (334); Metodologia de 
Análise e Solução de Problemas (1.383) e 
o Novo Acordo Ortográfico (1.117).

O curso com mais alto índice de partici-
pação é a Oficina de Parentalidade. Só este 
ano, foi feito por 4.238 pessoas. O conte-
údo tem formato autoinstrucional, lingua-
gem acessível, textos, vídeos, depoimentos 
e filmes e objetiva ajudar pais e filhos a 
superarem conflitos comuns que ocorrem 
durante a fase da separação. 

Os cursos abertos à população estão 
de acordo com a Resolução n. 111/2010, 
do CNJ, que criou o Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento do Poder Judiciário cuja 
missão é coordenar e promover, com os 
tribunais, educação corporativa dos servi-
dores do Poder Judiciário e o desenvolvi-
mento das competências necessárias ao 
aperfeiçoamento dos serviços judiciais.

Caso encontre problemas para inscre-
ver-se no curso, entre em contato com o 
CEAJud pelo email ceajud@cnj.jus.br.


