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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Raquel Teles Oliveira (13ª Vara), 
Tânia Zacarias Gonçalves (4ª Vara), Fa-
bio Riella Marocci (Teixeira de Freitas), 
Cristiano Prado (Guanambi), Ticiana 
Lima Amaral (Turma Recursal) e Dra. 
Maria de Fátima Freitas (Pro-Social). 
Amanhã: José Augusto Marques de 
Souza (24ª Vara), Lívia Amaral Flores 
(Teixeira de Freitas) e Raphaela Tozatto 
Eleutério (Turma Recursal). 

 Parabéns!!!

Presidente do Senado admite que 
há risco de derrubada de veto do 

reajuste dos servidores do Judiciário
O presidente do Senado, Renan Calhei-

ros admitiu na quinta-feira, 20/8, que há 
um "risco" de que o veto da presidente Dil-
ma Rousseff ao reajuste dos servidores do 
Poder Judiciário seja derrubado na próxima 
sessão do Congresso. No mês passado, Dil-
ma rejeitou um aumento médio da catego-
ria de 59,5% entre 2015 e 2017.

Contudo, Renan, que também preside o 
Congresso, afirmou que há um "fato novo" 
com a nova proposta apresentada pelo Su-
premo Tribunal Federal para a categoria, de 
aumento de 41,5% nos vencimentos esca-
lonados entre 2016 e 2019.

"Acho que sempre há risco de derrubar 
o veto, mas há uma proposta do Judici-
ário que efetivamente cria um fato novo 
e é importante que todos conversem em 
função deste fato novo e desta convergên-
cia", disse ele, em entrevista na chegada 
ao Senado.

O peemedebista garantiu que na próxi-
ma reunião do Congresso o veto dos servi-
dores deve entrar na pauta. Esta semana, 
mesmo não tendo reunião do Congresso 
por falta de quorum, a matéria não entrou 
na pauta porque não havia cumprido a re-
gra regimental de 30 dias desde o veto de 
Dilma, o que faz com que a proposta tran-
que a pauta de votações. Houve protestos 
de servidores na Esplanada dos Ministérios 
cobrando a derrubada do veto.

Renan afirmou que a reunião do Con-
gresso pode ocorrer na próxima semana ou 
na segunda semana de setembro. Ele disse 
que buscará fazer um acordo para limpar 
a pauta do Congresso dos vetos para ten-
tar votar outras matérias, como a LDO de 
2016, cujo parecer ainda sequer foi votado 
pela Comissão Mista de Orçamento, etapa 
anterior ao plenário.

Fonte: Agência Estado

CJF apresenta sua estratégia de 
desenvolvimento institucional 
para os próximos cinco anos

Um líder na promoção da efetividade da 
Justiça Federal. É dessa forma que o CJF 
pretende ser reconhecido pela sociedade até 
2020. O pontapé inicial para alavancar esse 
desenvolvimento institucional foi dado com 
a apresentação oficial do mapa estratégico 
do órgão, que norteará as iniciativas e ações 
a serem realizadas nos próximos cinco anos.

Segundo a vice-presidente do CJF, minis-
tra Laurita Vaz, o lançamento do plano es-
tratégico do CJF coloca o órgão no mesmo 
patamar da Justiça Federal. “Porque não 
basta apenas os tribunais elaborarem seus 
planejamentos estratégicos. É preciso que 
o órgão com competência administrativa 
e fiscalizadora da Justiça Federal também 
assuma esse plano e direcione suas ações.”

Comprometimento - “Sabemos que 
esse planejamento estratégico somente foi 
possível graças à participação ampla e de-
dicada destes servidores que discutiram a 
missão, a visão e os objetivos do CJF para 
os próximos anos. O trabalho envolveu o 
esforço de todos, principalmente na reta 
final, em junho e julho, quando foram re-
alizadas reuniões setoriais, nas quais os 
servidores puderam opinar e sugerir metas 
e iniciativas”, frisou a ministra Laurita Vaz.

Potencial humano - Ao observar o mapa 
estratégico do CJF, a ministra destacou um 
dos objetivos fundamentais para alcançar 
sucesso nesse trabalho. “A preocupação 
com as pessoas”, disse, em referência ao 
objetivo direcionado ao desenvolvimento 
do potencial humano do Conselho. “De-
vemos, com altivez, lutar pelo reconheci-
mento por meio da demonstração do valor 
do trabalho desempenhado. Precisamos 
mostrar nossas qualidades, para garantir 
o atendimento das necessidades dos juris-
dicionados”, completou.

Celeridade, justiça e eficiência - A vice-
-presidente pontuou alguns dos valores que 
devem pautar a conduta dos servidores 
para execução eficiente do planejamento 
estratégico: ética, respeito à cidadania, 
responsabilidade socioambiental, transpa-
rência, qualidade e inovação. “Tudo para 
que tenhamos uma prestação jurisdicional 
justa e célere”, mencionou a ministra. Na 
opinião dela, o CJF pode contribuir muito 
para a formação e rendimento da Justiça 
Federal. “Conclamamos a todos a unir es-
forços em prol de um Judiciário mais efi-
ciente e mais justo”, concluiu.

Governança - Após a solenidade de 
abertura, o secretário-geral do CJF, juiz 
federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, enfa-
tizou que a estratégia do órgão foi elabo-
rada democraticamente, depois de muito 
debate. Segundo o magistrado, quando 
se fala em planejamento, também se está 
falando de melhoria da qualidade dos ser-
viços públicos prestados. “O planejamen-
to não é modismo. A realidade nos impõe 
e a boa governança nos exige”, declarou. 
“Todos nós somos partícipes”, constatou o 
secretário-geral.

A Turma Nacional de Uniformização dos 
JEFS alterou a tese que até então adota-
va, passando a seguir a jurisprudência já 
consolidada pelo STJ, de que a Súmula 
260, do extinto TFR, que trata da aplica-
ção do índice integral do primeiro reajuste 
do benefício previdenciário, não deve inci-
dir sobre o auxílio-doença que precedeu a 
aposentadoria por invalidez concedida an-
tes de 1988 quando a ação for ajuizada 
após março de 1994, havendo prescrição 
do fundo do direito.

De acordo com os autos, trata-se de 
um pedido de uniformização do INSS 
contra decisão da 2ª Turma Recursal da 
Bahia, a qual entendeu procedente o pe-
dido de revisão de Renda Mensal Inicial 
de aposentadoria por invalidez decorrente 
de anterior auxílio-doença, determinando 
a aplicação da Súmula 260. A autarquia 
afirmou em seu processo à TNU que a de-
cisão da Turma Baiana contraria não ape-

Presidente do TRF1 e diretor do Foro 
pedem a parlamentares a inclusão 
do veto 26 na pauta do Congresso

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, desembargador fede-
ral Cândido Ribeiro, encaminhou, na ma-
nhã da última sexta-feira, 21, ofícios aos 
senadores da República e deputados fede-
rais solicitando o apoio dos parlamentares 
para a inclusão do Veto 26 (PLC 28) na 
pauta da próxima sessão conjunta do Con-
gresso Nacional. No documento, Cândido 
Ribeiro fala em nome dos quase 9 mil ser-
vidores do Tribunal e da Justiça Federal da 
1ª Região.  

Sensibilizado pelo clamor dos 120 mil 
servidores do Poder Judiciário que rejeita-
ram a contraproposta de aumento de 41% 
apresentada pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, o magistrado 
pede, ainda, o voto favorável dos parla-
mentares para a manutenção do PLC 28, 
encaminhado pelo Supremo Tribunal Fede-
ral e aprovado nas duas casas legislativas, 
sendo, por unanimidade, no Senado Fede-
ral, no dia 30 de junho de 2015.

O presidente do TRF1 já havia enca-
minhado, no dia 19 de agosto, oficio ao 
Presidente do Senado Federal, Renan Ca-
lheiros, solicitando a inclusão da aprecia-
ção do Veto na pauta do dia, cuja sessão 
foi cancelada. 

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Leite 
também enviou ofícios, fax e e-mail para 
todos os 39 deputados federais da banca-
da baiana no Congresso Nacional e tam-
bém aos três senadores da Bahia. No texto 
o magistrado diz:

“Ao cumprimentá-lo, na condição de Di-
retor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, 
venho expressar a preocupação quanto à 
necessidade de reconhecimento e valoriza-
ção dos servidores do Poder Judiciário Fe-
deral, notadamente quanto à remuneração 
adequada, vez que o retardo na aprovação 
do reajuste da categoria através do PLC 
28/2015 acarreta profundas consequên-
cias para um conjunto de serviços que é, 
habitualmente, prestado com compromis-
so, dedicação e excelência. 

Entendo que esta é uma causa não só 
dos servidores, mas de toda a comuni-
dade jurídica imbuída do sentimento de 
aprimoramento incessante do Poder Ju-
diciário Federal.  

Desse modo, creio que tal preocupa-
ção deve ser de interesse de todos aqueles 
que desejam uma Justiça Federal célere e 
eficiente.”

TNU altera tese sobre revisão da 
aposentadoria por invalidez 

precedida por auxílio-doença
nas a jurisprudência do STJ, mas também 
diverge de julgados da 1ª Turma da mes-
ma Seção e da própria TNU.

Para o relator do processo, juiz fede-
ral Jorge André de Carvalho Mendonça, 
“apesar de questionada doutrinariamen-
te a constitucionalidade do art. 14, § 4º 
da Lei 10.259/01, a jurisprudência vem 
aceitando tranquilamente a interposição 
de recurso ao STJ contra as decisões da 
TNU que contrariarem seus precedentes. 
Ora, assim sendo, não vejo como deixar 
de aplicar o entendimento superior, não 
apenas por medida de economia e cele-
ridade processual, mas também por uma 
questão de isonomia e segurança jurídica, 
a última também tida por muitos como 
princípio constitucional”, avaliou o magis-
trado em seu voto. Dessa forma, o Cole-
giado da TNU reformou o acórdão recorri-
do para julgar improcedente o pedido da 
parte autora.


