
Edição n. 4.069. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 09/05/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria Soledade Ferreira (NUCOD), Joaquim Marques Neto   (Irecê), Alec-
son Macêdo de Alcântara (Barreiras), Victor Freitas Barros (Teixeira de Freitas), 
Erenilson de Oliveira (NUASG) e Joselene dos Santos (Contrate). 
Amanhã: Euler Negreiros Cardoso (23ª Vara), Márcia Nilo do Vale Miguel (23ª 
Vara), Blandson de Oliveira Soares (Vitória da Conquista), Bruna Mota Ledo 
(Irecê),Antonio Luiz Dias e Maria Leticia Silva Pereira (ambos do NUCJU). 
Domingo: Dr. Saulo José Casali Bahia, juiz federal da 11ª Vara, Isabel Mariana 
Braga de Brito (22ª Vara) e Silvia Souza Silva (Eunápolis), Fábio de Santana 
Costa (Áquila). 
Segunda-feira: Francisca Coelho de Rose da Silva (Eunápolis), Marcelo Tony 
Patterson de Almeida (3ª Vara) e Moyses Barbosa de Castro Dourado (2ª Vara). 

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Super-
visão, redação, revisão, fotos e distribuição: 
Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 25 exemplares. 
Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 
3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Desembargador federal do TRF1 
e jurista baianos recebem hoje 

medalha Aliomar Baleeiro
O diretor do Foro da Seção Ju-

diciária da Bahia, juiz federal Ávio 
Novaes, convida todos os servido-
res e magistrados desta Seccional 
para a homenagem que ocorre hoje, 
às 17h, no Auditório Ministro Dias 
Trindade quando se dará a cerimô-
nia de outorga da medalha Aliomar 
de Andrade Baleeiro ao desembar-
gador federal Cândido Moraes Pinto 
Filho, do TRF da 1ª Região, e ao 
jurista e professor Thomas Bacellar 
da Silva.

A medalha Aliomar Baleeiro é a 
comenda máxima outorgada pela 
Seccional e homenageia perso-
nalidades baianas ou vinculadas 
à Bahia que tenham contribuído 
para o aprimoramento dos servi-
ços judiciários neste Estado, es-
pecialmente os de competência da 
Justiça Federal da Bahia. 

O evento terá a participação 
do Grupo Cantarolando que exe-
cutará canções dedicadas aos ho-
menageados.

TRF1 reforma sentença da 6ª Vara 
e juízes trabalhistas substitutos 

receberão a mesma remuneração dos 
titulares quando em sua substituição 
Os juízes trabalhistas substitutos que 

substituem os titulares têm direito de re-
ceber as diferenças de subsídios referen-
tes a ambos os cargos também durante o 
período em que os titulares estiverem em 
férias. Esse foi o entendimento da relato-
ra, desembargadora federal Neuza Alves, 
ao analisar recurso da Amatra V contra 
sentença da 6ª Vara requerendo a con-
denação da União ao pagamento dessas 
diferenças salariais.

A Amatra V sustentou que a regra 
estabelecida no art. 656 da CLT asse-
gura aos juízes trabalhistas substitutos 
o pagamento da mesma remuneração 
dos titulares por eles substituídos, mes-
mo em relação aos períodos da referida 
substituição em que estiverem de férias, 
durante o recesso ou em eventuais afas-
tamentos autorizados pela legislação.

Se esse não fosse o entendimento, 
pondera a apelante, “seria o mesmo que 

se estabelecer uma condição híbrida 
para o magistrado substituto durante o 
período em que substituir o titular, sen-
do tratado como este quando em efetiva 
atividade judicante, mas como substitu-
to, em seu período de descanso”.

Segundo a magistrada, a partir da de-
signação ou convocação do juiz substituto 
para atuar como titular deverá o substituto 
ser tratado como titular, inclusive no que 
se refere a seus subsídios, enquanto per-
durarem os efeitos da designação.

“É irrelevante que durante o período 
da designação ou convocação ele venha 
a entrar em férias ou recesso, porque 
para todos os efeitos ele estava na condi-
ção fático-jurídica de juiz titular quando 
isto veio a ocorrer. Se durante as férias 
não há suspensão ou cancelamento da 
designação ou substituição, por que os 
vencimentos deveriam ser reduzidos?”.

Fonte: TRF1

Presidente do STF critica instalação 
de TRF de Minas Gerais

O presidente do STF, Joaquim Barbo-
sa, criticou em Ouro Preto a instalação 
do TRF da 7ª Região em Minas Gerais, 
criado por meio da Emenda Constitucio-
nal 73/2013, promulgada pelo Congres-
so Nacional em junho do ano passado. 
Segundo ele, apenas o Poder Judiciário 
pode propor mudanças em sua estrutu-
ra. "Isso é uma regra de fortalecimento 
do Poder Judiciário. Já imaginaram se 
em determinado momento, um outro 
poder, insatisfeito com decisões de de-
terminado ramo da Justiça, resolve me-
xer na sua estrutura?"

Indagado se a emenda promulga-
da após tramitar por 11 anos nas duas 
casas legislativas seria inconstitucional, 
Barbosa assinalou: "Eu tomei decisão 
nesse sentido. O pleno do Supremo vai 
decidir se assim entende”. 

De autoria do então senador minei-
ro Arlindo Porto, em 2002, a emenda 
constitucional foi o resultado de deba-
tes intensos no Congresso Nacional. Em 
meio a muita polêmica e embate com 
magistrados federais que lutaram pela 
aprovação da matéria, Barbosa conce-
deu em julho liminar à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5.017, ajuizada 
no STF pela Associação Nacional de 
Procuradores Federais, questionando a 
emenda. A ação foi distribuída para o 
ministro Luiz Fux. Não há previsão de 
quando a Adin será incluída em pauta. 

A Procuradoria Geral da República se 
mostrou favorável à criação dos quatro 
TRFs, entendendo ser improcedente a 
ação direta de inconstitucionalidade ajui-
zada. O procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, afirma que, a ausência 

de dotação orçamentária para despesas 
com pessoal não leva à declaração de 
inconstitucionalidade da norma, somen-
te lhe impede a aplicação no respectivo 
exercício financeiro.  

A questão que se discute é se o Po-
der Judiciário vai ter um modelo único 
ou demandar mudanças. Se vai haver 
mudanças, a quem compete a inicia-
tiva, já que a Constituição não dotou 
o Judiciário de competência para apre-
sentar propostas de emenda constitu-
cional. O Poder Judiciário pode propor 
leis, mas a mudança de estrutura só 
pode ocorrer por meio de propostas 
de emenda constitucional, que são de 
iniciativa, entre outros órgãos e autori-
dades, da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

O vice-presidente da Associação dos 
Juízes Federais, Ivanir César Ireno, disse 
que a Ajufe compartilha da ideia de que 
o Poder Legislativo não pode se valer de 
emendas constitucionais para enfraque-
cer o Poder Judiciário, mas afirma que 
a criação dos tribunais não é prejudicial 
ao Poder. Ele lembrou da morosidade da 
Justiça Federal onde os recursos levam 
até cinco anos para serem apreciados. 

O juiz federal afirmou que a associa-
ção respeitará a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, mas confirmou que, caso 
haja negativa do plenário, os magistrados 
pedirão que o STJ proponha a criação 
das cortes por meio de projetos de lei. 

NUASG informa sobre 
uso do estacionamento

Com o início da construção do novo 
prédio anexo, surgiu a necessidade de su-
primir algumas vagas do estacionamento 
destinadas aos servidores e carros oficiais, 
em decorrência da implantação do edifício 
e do barracão de obras, assim como, por 
motivo da circulação de veículos e equi-
pamentos utilizados na construção. Mes-
mo priorizando-se a realização de serviços 
fora do horário do expediente, os transtor-
nos causados são inevitáveis.

Visando a aumentar o quantitativo de 
vagas a DIREF autorizou a criação de va-
gas provisórias em frente à garagem dos 
juízes do pavimento térreo e na parte la-
teral da rampa que dá acesso à garagem 
dos diretores, mediante controle do vigi-
lante, uma vez que a circulação de veícu-
los ocorre apenas por um lado da pista.

Entretanto, como se trata de uma si-
tuação excepcional, é necessário que to-
dos atendam às orientações do vigilante 
e obedeçam à sinalização feita com a uti-
lização de cones. Eles demonstram que 
em alguns locais não é permitido estacio-
nar, a exemplo da área de descarga em 
frente à saída da garagem dos diretores.


