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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marla Consuelo Santos Marinho, juíza federal da 3ª Turma Recursal, Bár-

bara Conceição Silva (COJUES), Vera Maria Barros Pereira (NUCJU), Silene da Silva 
e Karoline Lima (ambas da 7ª Vara). Amanhã: Edvanda de Jesus (Alagoinhas), Jaia-
ne Alencar (19ª Vara), Murilo Cunha (Vitória da Conquista), Luciana Freitas (Turma 
Recursal), Kizz Barretto (Feira de Santana), Karol Kanzaki (4ª Vara) e Lélio Furtado 
(Ilhéus). Domingo: Lilian Oliveira da Costa Tourinho, juíza federal da 1ª Turma Recur-
sal, Laís Nascimento (NUCJU), Matheus Silva Canário (14ª Vara), Bemvenuto Cabral 
Júnior (Bom Jesus da Lapa), Karoline Sena Oliveira (Eunápolis) e Márcia Marques da 
Silva (22ª Vara). Segunda-feira: Maria Eduarda Santos (Feira de Santana), Murillo 
Gomes Moreira (Vitória da Conquista) e Cynara Emanuela Rêgo (Itabuna). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judi-
ciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribui-
ção, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária de Jornalismo: 
Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrôni-
ca 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.

DPU passa a considerar 
hipossuficiente quem 
tem renda mensal de 

até R$ 2 mil
O Conselho Superior da Defensoria Pú-

blica da União definiu novo critério de hi-
possuficiência. Agora, o valor da faixa de 
renda, um dos principais critérios definido-
res de condição de necessidade de assis-
tência jurídica, passar a ser de R$ 2 mil, e 
não mais de três salários mínimos por fa-
mília. O valor será corrigido periodicamente 
pela inflação anual acumulada.

Com a mudança, o órgão vai restrin-
gir sua atuação. Para Carlos Paz, defensor 
público-geral federal: “O critério anterior, 
definido em três salários mínimos, elevava 
a demanda acima da capacidade de aten-
dimento da instituição. Os ajustes do sa-
lário mínimo são feitos acima da inflação, 
enquanto o orçamento está cada vez mais 
comprimido pelo ajuste público em função 
da crise fiscal pela qual passa o país”. 

O conselho afirma que a ideia é aumen-
tar o foco em grupos de pessoas em con-
dições análogas à escravidão, vítimas do 
tráfico de pessoas, população em situação 
de rua e comunidades tradicionais.

Segundo órgão, o novo valor para de-
finição do atendimento pela DPU para a 
população que não tem condições de pa-
gar um advogado levou em conta a faixa de 
isenção do Imposto de Renda, atualmente 
no valor de R$ 1.999,18.

Fonte: CONJUR

Provimento COGER 129/2016. 

Art. 184. A numeração das folhas 
do processo físico deve ser por anota-
ção mecânica, ou subscrição manual, 
no terço superior direito, autenticada 
com a rubrica do servidor responsável. 
Deve ser formado outro volume sempre 
que o número de páginas atinja 200 fo-
lhas, a fim de que não se torne difícil o 
manuseio dos autos

Art. 188. Com o retorno das cartas 
precatórias expedidas, devem ser junta-
das apenas as peças que acompanham 
o ato deprecado, evitando-se, assim, a 
juntada repetida de documentos já cons-
tantes dos autos principais. As demais 
peças deverão ser recicladas, se possível, 
ou destruídas, observando-se as regras 
existentes de preservação ambiental.

Parágrafo único. A cobrança de 
cartas precatórias deverá ser realizada 
diretamente pela vara. A ausência de 
informações ou demora excessiva no 
cumprimento da diligência deprecada 
deverá ser primeiramente informada à 
corregedoria da 1ª Região, que promo-
verá a cobrança pelo órgão de correição 
que atuar sobre o juízo deprecado. Nesse 
caso, o juízo deprecante sempre deverá 
informar à corregedoria regional sobre a 
eventual devolução da carta precatória 
ou acerca do recebimento de resposta 
por parte do juízo deprecado.

Art. 199. Em caso de retificação na 
autuação processual, para inclusão ou 
alteração de partes, será feita nova ve-
rificação de prevenção, certificando-se 
nos autos essa diligência.

§ 1º As retificações de nome de par-
tes, registradas no sistema com CPF ou 
CNPJ, ou as inclusões do CPF ou CNPJ, 
quando não constantes do cadastro, 
poderão ser efetuadas pela secretaria 
da vara, desde que não exista em trami-
tação perante outro juízo qualquer pro-
cesso que envolva aquela mesma parte.

§ 2º A alteração de dados no ca-
dastro de processo que afete feitos em 
tramitação perante outros juízos, será 
feita exclusivamente pelo setor respon-
sável pela distribuição, que só efetuará a 
modificação com base em documentos 
oficiais nos quais conste a inscrição no 
CPF ou CNPJ, ou mediante verificação 
informatizada perante a receita federal, 
devendo observar-se eventual homoní-
mia e ser expedida comunicação às va-
ras nas quais tramitam os feitos, alertan-
do para eventual hipótese de prevenção

O PROVIMENTOPresidente do TRF1 recebe vice-governador 
da Bahia para discutir doação de terreno no CAB 

para construção de futura sede da Seccional da Bahia

 O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, desembargador federal 
Hilton Queiroz, recebeu em seu gabinete, 
nesta quarta-feira, dia 3 de maio, o vice-
-governador do Estado da Bahia, João Fe-
lipe de Souza Leão, para visita na sede do 
TRF1, em Brasília. 

O objetivo do encontro foi tratar, dentre 
outros assuntos, da doação de terreno para 
construção da futura sede da Seccional da 
Bahia pelo governo do Estado.

A visita dá se-
quência a tratativas 
iniciadas com a vi-
sita ao governador 
do Estado da Bahia 
Rui Costa que rece-
beu em audiência o 
presidente do TRF1; 
a diretora do Foro, 
juíza federal Cláu-
dia Tourinho Scar-
pa; o presidente da 
AJUFBA, juiz fede-
ral Fábio Ramiro; e 

o diretor geral do TRF1, Carlos Frederico 
Bezerra na sede da Governadoria, no dia 
21/9/2016. A visita foi noticiada pelo JFH 
de 23 de setembro de 2016.

Naquela oportunidade, o presidente 
do TRF1 e a diretora do Foro solicitaram 
o empenho do governador no sentido de 
viabilizar a cessão à Justiça Federal de um 
terreno no CAB de modo a concretizar a 
mudança do local da sede desta Seccional.

Na ocasião da visita ao governador, os 
magistrados apresentaram avaliações le-
vando em conta estudo da planta do CAB 
onde atualmente se localizam as sedes dos 
Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, e está em 
construção a nova sede do Tribunal Regio-
nal do Trabalho.

Foi identificado terrendo localizado en-
tre a Assembleia Legislativa e a Secretaria 
de Saúde da Bahia, com 36 mil m² e que 
satisfaz perfeitamente as necessidades 
desta Seccional no que tange à localiza-
ção e tamanho necessários ao atendimen-
to diário de 566 jurisdicionados/advoga-
dos, além dos 514 servidores, 22 juízes, 
161 terceirizados e mais de 300 estagiá-
rios que aqui trabalham, a fim de construir 
sua nova sede.

O pleito dos magistrados leva em con-
ta, ainda o fato de o Fórum Teixeira de 
Freitas, já há algum tempo, ter atingido o 
limite máximo para receber, em seu esta-
cionamento, maior fluxo de veículos, além 
de estar localizado em via de movimento 
intenso e com comprometimento de uma 
segurança mais efetiva para os cidadãos 
que necessitam da Justiça Federal e de sua 
prestação jurisdicional célere e eficaz.

Foto João Mario Sales/ASCOM-TRF1

STF discute súmula para acabar com 
"reajuste de 13,23%" de servidores
O Supremo publicou proposta de súmula 

vinculante para tentar acabar com decisões 
judiciais que concedem o chamado “reajus-
te de 13,23%” a servidores públicos sem 
previsão em lei. De autoria do ministro Gil-
mar Mendes, o verbete propõe estender ao 
caso específico desse ajuste a vedação ao 
reajuste salarial com base no princípio da 
isonomia, já prevista de maneira mais am-
pla na Súmula Vinculante 37.

Em sua proposta de súmula, Gilmar afir-
ma que 10 ministros do Supremo têm pelo 
menos uma decisão cassando o reajuste 
concedido pelo Judiciário. Ele cita 14 recla-
mações em que o STF cassou o aumento.

A história do “reajuste de 13,23%” co-
meçou em julho de 2003, quando foi san-
cionada a Lei 10.698, por meio da qual 
todos os servidores públicos federais rece-
beram um aumento de R$ 59,87. É a Van-
tagem Pecuniária Individual.

Servidores foram à Justiça reclamar da 
falta de paridade e a Justiça Federal co-
meçou a decidir que a natureza jurídica da 
VPI é de reajuste geral, devendo ser paga 
proporcionalmente, retroativamente à data 
de sua criação. A conta feita foi que a ver-
ba deveria ser o equivalente à fração que 

a VPI representava no menor salário do 
funcionalismo público federal na época: 
R$ 452,23. Assim chegou-se à cifra de 
13,23%.

E a Justiça Federal começou a determi-
nar o pagamento da correção retroativa a 
2003, data da edição da lei. Nesta quarta, 
o TCU negou pedido para transformar a VPI 
em reajuste salarial. "Quem fizer esse paga-
mento pode ser condenado pelo TCU", dis-
se, depois do julgamento, o ministro Bruno 
Dantas, relator do processo.

O CNJ analisa um processo de regu-
lamentação do “reajuste de 13,23%”. O 
argumento é o de que a Justiça Federal vi-
nha reconhecendo que a VPI tem natureza 
jurídica de reajuste geral, e não de verba 
eventual. É uma tentativa de contornar a 
jurisprudência. Foi ajuizado no STJ um Pe-
dido de Uniformização de Interpretação de 
Lei para que se defina, mais uma vez, qual 
a natureza jurídica da VPI. 

A TNU do CJF definiu que a VPI não 
é reajuste geral. Portanto, seu pagamen-
to em parcela única a todos em julho de 
2003 encerrou o assunto. O aumento, defi-
niu a TNU, foi o de 1% concedido pela Lei 
10.697.                         Fonte: CONJUR


