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Ministro do Supremo barra 
diferenças salariais de 13,23% 

para servidores da Justiça do Trabalho
Só leis podem aumentar o salário de 

servidores públicos. Com esse entendi-
mento, o ministro Gilmar Mendes, do STF, 
concedeu liminar a pedido da União para 
suspender o processo, já em fase de execu-
ção, no qual a Justiça Federal deferiu a ser-
vidores da Justiça do Trabalho diferenças 
salariais de 13,23%, retroativas a 2003.

O argumento do ministro é baseado 
nas Súmulas Vinculantes 10 e 37 e tam-
bém fundamentada na jurisprudência do 
STF relativa à cláusula de reserva de ple-
nário. Gilmar Mendes observa que a 1ª 
Turma do TRF afastou a aplicação da Lei 
10.698/2003 por entender que ela teria 
natureza de revisão geral anual, razão pela 
qual o reajuste deveria ser concedido de 
forma igualitária a todos os servidores.

“Observo que, por via transversa, hou-
ve o afastamento da aplicação do referido 
texto legal, o que não foi realizado pelo 
órgão do tribunal designado para tal fina-
lidade”, afirmou. Segundo o ministro, tal 
situação, num exame preliminar, teria vio-
lado o artigo 97 da Constituição e a Súmu-
la Vinculante 10 do STF.

O relator acrescentou que o acórdão 
também teria deixado de observar a Sú-
mula Vinculante 37, segundo a qual “não 
cabe ao Poder Judiciário, que não tem 
função legislativa, aumentar vencimentos 
de servidores públicos sob o fundamento 
de isonomia”.

Ao final, além de solicitar informações 
da autoridade questionada (TRF-1) e da 2ª 
Vara Federal do DF sobre o caso, o relator 
solicitou informações do TST e dos TRTs 
acerca de eventual pagamento dos 13,23%.

A decisão questionada pela União vem 
de ação ajuizada pela Anajustra com base 
nas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003. A 
primeira reajustou em 1% a remuneração 
dos servidores dos três Poderes, e a segun-
da concedeu VPI de R$ 59,87.

O TRF-1, com base no princípio da iso-
nomia e na suposta violação do art. 37, 
X, da Constituição, acolheu a argumen-
tação da Anajustra e entendeu que a Lei 
10.698/2003 promoveu ganho real diferen-
ciado entre os servidores dos diferentes Po-
deres, na medida em que o valor fixo repre-
sentava uma recomposição maior para os 
servidores de menor remuneração. Assim, 
determinou a incorporação da VPI no mes-
mo percentual representado pelos R$ 59,87 
para os servidores de menor remuneração, 
resultando em incremento de 13,23%.

A União afirma que o TRF-1 teria afron-
tado a Súmula Vinculante 10 do STF, pois 
teria declarado a inconstitucionalidade da 
Lei 10.698 por via transversa sem o devido 
incidente de inconstitucionalidade — que 
tem de ser julgado pela maioria absoluta 
dos membros da corte ou de seu Órgão 
Especial (cláusula de reserva de plenário, 
prevista no art. 97 da Constituição). 

Antecipando conciliação 
novo CPC aplaca ânimos 
e estimula os acordos
Ao promover a audiência de conciliação 

antes de o réu apresentar sua contestação, 
o novo Código de Processo Civil cria uma 
condição mais favorável para que o litígio 
seja solucionado mais rapidamente. 

Na antiga lei, a tentativa de conciliação 
era feita após o réu já ter sido citado e já ter 
realizado a sua contestação. Isso acirrava 
os ânimos e dificultava um acordo. Agora a 
conciliação é a primeira etapa e começa de 
um ponto mais neutro, possibilitando mais 
chances de sucesso.

O novo CPC aponta um novo caminho, 
de evitar a litigância e de promover deci-
sões mais céleres e permite que o juiz de-
termine alteração do ônus da prova, caso 
entenda que umas das partes tenha melho-
res condições de produzí-la.

Supremo acolhe 
alegação de nulidade 

em processo da 2ª Vara 
Sem enxergar indícios de materialidade 

e autoria do crime, o STF rejeitou a denún-
cia do MPF contra o deputado federal da 
Bahia Paulo Magalhães por suposto tráfico 
de influência no âmbito do TCU em favor da 
Construtora Gautama, alvo da Operação Na-
valha que investigou corrupção na contrata-
ção de obras públicas pelo governo federal.

O MPF sustentava que havia indícios do 
crime, consistentes em anotações com as 
iniciais do parlamentar encontradas na ca-
derneta do gerente financeiro da construto-
ra, seguidas de valores supostamente pagos 
a ele que totalizariam R$ 300 mil. Outro 
elemento de prova seria, no entender do 
MPF, a interceptação telefônica de conversa 
entre o deputado e o diretor da Gautama Zu-
leido Veras, na qual trataram dos rumos dos 
processos contra a empresa no TCU.

Para a relatora, ministra Cármen Lúcia, 
não há indícios da materialidade e autoria 
delitiva necessárias ao prosseguimento da 
ação penal. A relatora acolheu a alegação 
de nulidade processual apontada pela defe-
sa pelo fato de o juízo da 2ª Vara Federal da 
Bahia ter autorizado a prorrogação de inter-
ceptações telefônicas mesmo depois dos in-
dícios de envolvimento de autoridades com 
foro privilegiado: ministro do TCU e deputa-
do federal. Quando isso acontece, a compe-
tência deve ser deslocada, o que deveria ter 
sido feito desde 19 de maio de 2006. 

A ministra acrescentou que as supostas 
provas contidas na caderneta foram obti-
das em decorrência da prorrogação da in-
terceptação telefônica determinada por juiz 
incompetente para tanto. 

Cármen Lúcia citou jurisprudência do 
STF no sentido de que a doutrina da ilici-
tude por derivação — teoria dos frutos da 
árvore envenenada — repudia, por cons-
titucionalmente inadmissíveis, provas que 
estejam afetadas pelo vício da ilicitude ori-
ginária, que a elas se transmite, contami-
nando-as. 

Com isso, excluídas as interceptações, 
não há elementos mínimos indiciários da 
autoria delitiva e, portanto, justa causa 
para o exercício da ação penal.

TRF1 suspende liminar da Justiça Federal 
em Feira de Santana que impedia 
repasses de recursos para o BRT

O Tribunal Regional Federal da Primei-
ra Região decidiu suspender a liminar do 
juiz federal Marcel Peres, da Subseção Ju-
diciária de Feira de Santana que impedia 
a Caixa Econômica Federal de repassar ao 
Município de Feira de Santana recursos 
oriundos de financiamento com a institui-
ção para continuidade da obra do BRT. A 
decisão é do desembargador presidente do 
Tribunal, Cândido Ribeiro.

“Há que se considerar a presunção de 
legitimidade dos atos administrativos. A 
decisão (liminar impedindo o repasse), 
nesse sentido, fulmina a atividade do 
administrador público, voltada a implan-
tação de equipamento de infraestrutura 
que busca revolucionar positivamente o 
transporte público de Feira de Santana”, 
argumenta o magistrado. “Ante o expos-

to defiro o pedido de 
suspensão da execução 
da liminar vergastada”, 
acrescenta.

De acordo com o 
desembargador federal 
Cândido Ribriro, a me-
dida liminar que esta-
va em vigor, “tomada a 
partir de supostas irre-
gularidades, além de 
quebrar expectativas da 
população, que neces-
sita de transporte mais 
eficiente, pode acarre-

tar grave lesão à economia pública”.

O presidente do TRF da 1ª Região 
justificou: “Além do comprometimento 
milionário da verba já dispensada para 
o empreendimento, é de notória saben-
ça que a interrupção de obra do porte 
do BRT de Feira de Santana tem elevado 
custo social e econômico, visto que en-
volvidos inúmeros trabalhadores, máqui-
nas e equipamentos, na consecução dos 
trabalhos”.

A decisão liminar do juiz federal Marcel 
Peres havia suspendido as obras do pro-
jeto Bus Rapid Transit (BRT) em Feira de 
Santana, como solicitado pelas Defenso-
rias Públicas do Estado e da União, que 
recorreram à Justiça  contra a União e a 
Caixa, que fez o empréstimo para execução 
da obra.

O juiz demonstrara concordância com 
aspectos essenciais da ação. “Os indícios 
apontam para um provável desvirtuamen-
to da ideia original”, afirmou o magistrado,  
citando relatório elaborado por técnicos do  
Ministério das Cidades, que acusou altera-
ções no projeto original, como a redução 
do trajeto inicialmente previsto para toda 
a extensão da João Durval, chegando até o 
Tomba. 

Outro argumento inicialmente acatado 
pelo juiz é que as trincheiras consomem 
parte significativa do recurso, mas servi-
rão para o transporte particular e não cole-
tivo.  O juiz concluiu que os indícios apon-
tavam para um provável desvirtuamento da 
ideia original.

Fonte: Folha Geral-www.folhageral.com


