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Aniversariantes
Hoje: Nara Goreth dos Apóstolos Perrei-
ra (Paulo Afonso), Eive Cristine Mene-
ses (7ª Vara), Stela de Fátima Martins 
Fagundes (Vitória da Conquista), Jorge 
Braga (TECTENGE) e Irenildo Miranda 
(9ª Vara). Amanhã: Dr. Wilson Alves de 
Sousa, juiz federal da 7ª Vara, Camila 
Andrade da Cunha Matos (NUCRE), He-
loisa Soares Doria (11ª Vara), Patrícia 
Freire (Feira de Santana), Thiago Por-
tugal Ferradeira (Eunápolis), Bruno das 
Neves do Nascimento (21ª Vara), Joane 
Ramos Nascimento (Jequié) e Natália 
das Águas de Jesus (2ª Vara).
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Seção Judiciária e Polícia Federal 
assinam portaria conjunta uniformizando 

procedimentos adotados durante plantões
A Direção do Foro e o Departa-

mento da Polícia Federal na Bahia 
assinaram a Portaria Conjunta 
n.001, de 17/03/2015, que unifor-
miza o procedimento a ser adotado 
pela Polícia Federal e pela Justiça 
Federal  durante os plantões judiciais 
na Seção Judiciária da Bahia.

Portaria conjunta semelhante foi 
editada pela Direção do Foro e a 
Procuradoria do MPF na Bahia em 
21/11/2014 visando uniformizar 
os procedimentos durante os plan-
tões judiciais entre a Justiça Federal e o 
Ministério Público Federal na Bahia (maté-
ria publicada na edição 4.200 do JFH de 
27/11/2014).

Pela Portaria assinada esta semana, 
o encaminhamento de comunicações de 
prisões em flagrante, pedidos de medidas 
urgentes, representações visando à decre-
tação de prisão preventiva ou temporária e 
documentos durante os horários de plantão 
no âmbito desta Seccional, se dará, prefe-
rencialmente, por via eletrônica, por digita-
lização das peças, que serão remetidas a 
e-mails especifícos para esta finalidade da 
Justiça Federal e da Polícia Federal.

Os originais das peças digitalizadas 
deverão ser entegues à Justiça Federal no 
primeiro dia útil subsequente ao envio por 
e-mail. Terão acesso aos e-mails os dele-
gados da Polícia Federal, os juízes federais 
plantonistas e os servidores de apoio. As 
autorizações de acesso aos e-mails serão 
atualizadas semanalmente, para incluir os 
plantonistas do período atual e descadas-
trar os do período anterior. Os endereços 
eletrônicos acima mencionados funciona-

rão exclusivamente  para as finalidades da 
Portaria Conjunta n.001, de 17/03/2015.

Excetuam-se da comunicação eletrônica 
regulamentada pela portaria, medidas com 
tamanho de arquivos digitalizados acima de 
10MB.  A remessa das mensagens para os 
e-mails deve ser precedida do acionamento 
das instituições via telefones previamente 
divulgados e o recebimento do material e 

sua integralidade devem ser confirma-
dos por e-mail pelo recebedor.

A publicação da Portaria se deveu 
à necessidade e importância de otimi-
zação de recursos e uniformização de 
procedimentos relativos às atividades 
desenvolvidas nos plantões judiciais; 
à necessidade de conferir maior segu-
rança às ferramentas para troca de da-
dos; à aplicação do princípio da efici-
ência, art. 37 caput, da Constituição; 
e em razão da realidade e atual im-
prescindibilidade dos meios eletrôni-

cos na consecução das atividades judiciais.

Estiveram presentes à assinatura da 
Portaria (foto acima) além do juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro, o su-
perintendente regional de Polícia Federal 
na Bahia, José Rita Martins Lara, o dele-
gado regional executivo, Marcelo Werner 
Derschum Filho e  o corregedor regional 
Maurício Salim Sahade Araújo.

Ministra do STF decide: 
Congresso não precisa 

manter proposta do 
Judiciário no Orçamento

O STF pode proibir o Poder Executivo de 
ignorar propostas orçamentárias de outros 
Poderes, mas não determinar que o Legis-
lativo inclua essas sugestões no Projeto de 
Lei Orçamentária. Esse foi o entendimento 
da ministra Rosa Weber ao negar pedido 
apresentado pelo sindicato que representa 
servidores do Judiciário.

A entidade reclamava que o relatório 
final do projeto não previa repasses es-
tudados pelo Judiciário e pelo MPU para 
este ano. Assim, dizia que a comissão do 
Congresso responsável pelo tema des-
cumpriu uma decisão da própria minis-
tra, de 2014, que mandava a Casa ana-
lisar os pedidos. Na ocasião, ela avaliou 
que a Presidência da República errou ao 
cortar por conta própria os gastos soli-
citados, antes mesmo que o Legislativo 
fizesse sua análise.

Ao avaliar o pedido do sindicato, Rosa 
Weber não constatou descumprimento da 
medida cautelar anterior. Ela disse que sua 
decisão não obrigava o Legislativo a manter 
as propostas orçamentárias do Judiciário e 
do MPU tais como encaminhadas, “nem 
poderia, sob pena de violação do princí-
pio da separação de Poderes”. Assegurava 
apenas sua apreciação como integrantes, 
e não como anexos, do projeto de lei orça-
mentária de 2015.

Segundo a relatora, a documentação 
apresentada no processo parece evidenciar 
que as propostas originárias foram aprecia-
das, ainda que não acolhidas em sua inte-
gralidade no relatório final aprovado pela 
comissão. Ela acabou negando a liminar.

Fonte: STF

Juiz federal Leonardo 
Pauperio é selecionado 
para mestrado nos EUA

A Escola de Magistratura Federal da 1ª 
Região concluiu processo seletivo de ma-
gistrado para curso de Mestrado em Direito 
Comparado, ministrado pela Cumberland 
School of Law – Samford University – em 
Birmingham, no estado do Alabama/EUA. 

O juiz federal Leonardo Tocchetto Pau-
perio, da 3ª Turma Recursal, foi avaliado 
e aprovado, pela banca examinadora da 
Escola de Magistratura para participar do 
Mestrado com início previsto para junho 
deste ano. O curso terá a duração de cinco 
anos, mas o período exigido para presen-
ça em sala de aula corresponde a quatro 
meses, com aulas, em cada um dos pri-
meiros dois anos, nos meses de junho (em 
Birmingham, EUA) e julho (em Cambrid-
ge, Inglaterra). O magistrado estudará dois 
meses no exterior este ano e dois meses 
em 2016. E, nos três anos posteriores, vai 
preparar e apresentar a sua tese.

O processo faz parte do convênio entre 
a Esmaf e a universidade americana de co-
operação internacional para interação em 
programas de educação jurídica cuja fina-
lidade é possibilitar o ingresso de magis-
trados brasileiros no curso de Mestrado em 
Direito oferecido pela instituição americana.

“Estou realizando um sonho, que já ti-
nha desde a época da faculdade: conhecer 
o ensino jurídico em outros países”, disse, 
acrescentando que as universidades são as 
mais prestigiadas do mundo. Magistrado 
há nove anos, Leonardo Pauperio também 
é professor de Direito Constitucional na 
Universidade Federal da Bahia, onde lecio-
na há 10 anos. Ele frisou que o seu maior 
objetivo é: “identificar os melhores meios 
de converter esse investimento em presta-
ção jurisdicional, tornando-a mais eficaz, 
mais inteligente, mais bem formada”.

Lei 10.698/2003 é 
julgada parcialmente 

inconstitucional 
pela Corte Especial 

A Corte Especial do TRF1 declarou a in-
constitucionalidade parcial de parte do art. 
1º da lei 10.698/2003 que fixou em valor 
único, e não com percentual único, a Van-
tagem Pecuniária Individual que instituiu. 
No entendimento do Colegiado, tal diferen-
ça representa afronta ao artigo 37, X, da 
Constituição Federal, que estabelece que 
“a remuneração dos servidores públicos 
e o subsídio somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, assegura-
da revisão geral anual, sempre na mesma 
data e sem distinção de índices”.

De acordo com a relatora, desembar-
gadora federal Neuza Alves, a decisão não 
concede reajuste a qualquer servidor, mas, 
somente, corrige uma falha na legislação. 
“Esta questão não é nova no TRF1. Quando 
integrei a 2ª Turma já externei a compreen-
são de que a VPI instituída pela norma em 
comento traduziu um dissimulado reajuste 
geral de remuneração com percentuais dis-
tintos para os seus destinatários, em total 
afronta à Constituição”, disse.

A 1ª Turma reformou sentença de pri-
meira instância que havia julgado improce-
dente o pedido de concessão da diferença 
de reajuste de 14,23% resultante da apli-
cação da Lei 10.698/2003. Inconformada, 
a Funasa opôs embargos infringentes reque-
rendo a reforma da decisão. No julgamento 
desses embargos, a 1ª Seção suscitou inci-
dente de inconstitucionalidade da citada lei, 
tendo em vista que a VPI poderia ostentar 
a natureza de revisão geral de remunera-
ção (disfarçada), com percentual distinto 
para os destinatários, o que encerraria gra-
ve ofensa à Constituição.O processo, agora, 
retornará à 1ª Seção do TRF1, que deverá 
decidir quanto à forma de correção.

Portaria 055 da DIREF 
suspende prazos de 
16 a 22 de março

O Diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Leite, 
expediu a Portaria 055 suspendendo, ad 
referendum do Conselho de Administração 
do TRF1, os prazos processuais na Seção 
Judiciária da Bahia e Subseções nos dias 
16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22/03/2015.

A medida considera que o relatório de 
indisponibilidade de sistema, gerado pelo 
sítio do TRF1 informa que na data de 
16/03/2015, houve eventos episódicos de 
indisponibilidade que demonstram o preju-
ízo aos jurisdicionados;

O desligamento do CPD desta Seccional 
em função de acidente com o sistema de 
refrigeração, a partir de 17/03/2015;

A instabilidade no servidor do Banco de 
Dados da Seção Judiciária da Bahia causou 
indisponibilidade em todos os sistemas in-
formatizados, inclusive no peticionamento 
eletrônico, nos dias 17, 18,19 e 20/03;

A necessidade de desligamento do refe-
rido CPD nos dias 21 e 22/03/2015 para 
realização de obras de manutenção.


