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Aniversariantes  
Hoje:Dr. João Batista de Castro Ju-
nior, juiz federal de Vitória da Con-
quista, Layla Carolina Metzker (Tei-
xeira de Freitas) e Geisa Alberoni 
de Jesus (Express Clean). Amanhã:  
Karina de Alencar Serrano Barbosa 
Marques (13ª Vara) e Hélida Campos 
Ferreira Mesquita (Guanambi). 
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 Agentes de segurança do TRF1 par-
ticipam de curso sobre Atividade de In-
teligência;  Aberta correição ordinária 
na Seção Judiciária do Tocantins; Tribu-
nal inaugura mais uma vara federal no 
Maranhão;  TRF1 e Seção Judiciária 
do Distrito Federal começam a utilizar o 
processo administrativo eletrônico por 
meio do Sistema Eletrônico de Informa-
ções – SEI. Veja como foi o treinamento e 
a adaptação dos servidores.  Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

AJUFE, AMB, Anamatra e PGR questionam no 
Supremo corte no orçamento do Judiciário

As três principais associações de 
magistrados entraram com um Manda-
do de Segurança coletivo no Supremo 
Tribunal Federal pedindo que seja sus-
penso o corte no orçamento do Judici-
ário para 2015 feito pela Presidência 
da República. Liminarmente, os juízes 
pedem que seja suspensa a tramitação 
da Lei Orçamentária Anual de 2015 no 
Congresso Nacional.

De acordo com a ação, similar a uma 
já proposta pela Procuradoria-Geral da 
República, a Presidência da República 
não pode promover um corte na proposta 
orçamentária que somente o Poder Le-
gislativo poderia fazer. A ação é assinada 
pelas associações dos Magistrados Brasi-
leiros, dos juízes federais e dos magistra-
dos do Trabalho.

No Mandado de Segurança, a AMB, 
Ajufe e Anamatra explicam que a parte 
cortada pela presidente Dilma Rousseff 
diz respeito a implementação da Revisão 
Geral Anual, não podendo ser apreciada 
pelo Poder Executivo.

"É uma parte que a Constituição 
Federal (inciso X do artigo 37) e a lei 
federal 10.331/01 consideram como 
obrigatória de ser submetida ao Con-
gresso Nacional, razão pela qual o ato 
comissivo da Presidente da República 

configura inegável ofensa ao princípio 
da autonomia financeira do Poder Ju-
diciário que impede a concretização 
da garantia constitucional da Revisão 
Geral Anual dos subsídios dos minis-
tros do STF e, por consequência, de 
todos os magistrados", afirmam na pe-
tição inicial. 

No documento, as entidades lem-
bram que os cortes indevidos estão 
acontecendo desde 2011. “O Judiciá-
rio encaminha a previsão de orçamento 
de acordo com a necessidade mínima 
para o bom funcionamento dos servi-
ços judiciais. Entendemos que o Exe-
cutivo não deve mais interferir nessa 
questão. Cabe ao Parlamento, avaliar 
dentro da sua competência constitu-
cional o orçamento dos três poderes”, 
defende o presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros, João Ri-
cardo Costa. 

As entidades também destacam a 
promoção de cortes indevidos, promo-
vidos seguidamente pela presidente nos 
anos de 2011, 2012 e 2013. 

A pedido dos magistrados, a ação foi 
distribuída à ministra Rosa Weber, rela-
tora do Mandado de Segurança 33.186, 
instaurado pela Procuradoria Geral da 
República.

PGR TAMBÉM QUESTIONA CORTES 
EM MANDADO DE SEGURANÇA

O procurador-geral da República, Ro-
drigo Janot, também impetrou mandado 
de segurança, com pedido de liminar, 
contra ato da presidente da República, 
Dilma Rousseff, pelos cortes efetuados 
nas propostas orçamentárias Poder Judi-
ciário e Ministério Público. 

Para o procurador geral da República, 
houve lesão à competência constitucio-
nal do Legislativo de definir o orçamento 
e violação à independência e à autono-
mia administrativa e financeira do MP e 
do Judiciário. 

Para a PGR, a mensagem presiden-
cial (Mensagem 251/2014), que en-
caminhou as propostas orçamentárias 
ao Legislativo, deve ser declarada nula, 
determinando-se prazo para envio de no-
vas propostas conforme encaminhadas 
pelo Judiciário e pelo Ministério Público 
da União. 

Para fundamentar o pedido de limi-
nar, o procurador geral da República ar-
gumenta que há urgência na apreciação 
do pedido, uma vez que o projeto de lei 
orçamentária ganhará, em breve, impul-
so em seu processo legislativo no Con-
gresso Nacional, com a aproximação da 
fase de emendamento. 

Tempo como auxiliar 
judiciário conta como 
prática em vaga para 
bacharéis em Direito
O tempo de serviço exercido como 

auxiliar judiciário federal vale para 
comprovação de prática forense ou de 
exercício de cargo, função ou emprego 
público privativo de graduado em Direi-
to pelo período de dois anos. Com este 
entendimento, o desembargador federal 
Johonsom di Salvo, do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, manteve a deci-
são de primeiro grau que havia permi-
tido a participação dos candidatos em 
concurso público da Escola de Adminis-
tração Fazendária (Esaf) para o cargo de 
Procurador da Fazenda Nacional. 

Na decisão, ao negar seguimento à 
apelação da União, o magistrado con-
firmou que a sentença afastou a exigên-
cia de comprovação da prática forense 
no momento da inscrição do concur-
so, de acordo com o entendimento da 
Súmula 266 do Superior Tribunal de 
Justiça. De acordo com o documento, 
o diploma ou habilitação legal para o 
exercício do cargo deve ser exigido na 
posse e não na inscrição para o concur-
so público. 

"O Superior Tribunal de Justiça já 
pacificou o entendimento de que o 
conceito de prática forense deve ser 
compreendido em seu sentido mais 
amplo, ou seja, não apenas a obtida 
por meio do exercício da advocacia ou 
de cargo, função ou emprego público 
privativo de bacharel em Direito, abar-
cando outras atividades que impli-
quem na utilização de conhecimento 
jurídicos", afirmou o desembargador 
federal. 

Para ele, o caso em análise se enqua-
dra justamente nesse ponto, consideran-
do que os apelados, bacharéis em Direito, 
provaram que quando a ação foi propos-
ta eram servidores da Justiça Federal em 
São Paulo, no cargo de auxiliar judiciário, 
lotados em vara cível havia mais de dois 
anos. "Em que pese se tratar de cargo 
público que não exige graduação em 
Direito, os apelados indubitavelmente 
vivenciam a prática jurisdicional", escla-
receu o magistrado. 

Na apelação, a União alegou que o 
Poder Judiciário não pode se pronunciar 
sobre o mérito administrativo. "É razoável 
a exigência de comprovação de prática 
forense para o cargo de Procurador da 
Fazenda; a decisão fere o princípio da 
isonomia", disse. 

Na decisão, o desembargador federal 
rebateu esse entendimento. "Deve-se en-
fatizar que o Poder Judiciário se limitou 
a examinar o edital do concurso público 
no que concerne a sua legalidade, não 
se imiscuindo no mérito administrativo 
ou infringindo o princípio da isonomia 
como afirma a apelante". 


