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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Valtécio Antonio Silva Santos 
(Turma Recursal), Gilberto Soares da 
Silva (Irecê), Gabriel de Jesus Ribeiro 
(Vitória da Conquista), Gilson de Olivei-
ra Suzarte (NUBES), Robson Mascare-
nhas (Juazeiro), Carlos Eduardo Silva 
de Alencar e Viviane Bezerra de Lima 
(ambos de Paulo Afonso). Amanhã: Wa-
shington Pereira (NUASG), Gilveraldo 
Antônio dos Santos Dórea (2ª Vara) e 
Olga Santos Costa (Mega Service). Do-
mingo: Danielle Oliveira da Silva (14ª 
Vara), Rayone Silva dos Santos(Feira de 
Santana), Tainara Cruz (20ª Vara), Telli 
Britto Rebouças (16ª Vara), Davi Perez 
Ramos (Itabuna), Jairo Rodrigo Neves 
de Lima (Alagoinhas), Bartira Duarte 
Souza (19ª Vara),Vanessa Coutinho Pe-
reira (16ª Vara) e Rika Luanda Moreno 
Freitas (18ª Vara). Segunda-feira: Paulo 
Sérgio Silva (17ª Vara). Parabéns!
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Subseção Judiciária de Ilhéus 
comemora 30º aniversário de instalação

A Subseção Judiciária de Ilhéus come-
morou nesta segunda-feira, 5 de junho, o 
seu aniversário de 30 anos com a partici-
pação do presidente do TRF da 1ª Região, 
desembargador federal Hilton Gomes de 
Queiroz.

A solenidade ocorreu na sede da Justiça 
Federal de Ilhéus e compuseram a mesa de 
honra, ao lado do presidente do tribunal, a 
diretora do Foro, juíza federal Cláudia Touri-
nho Scarpa; o desembargador federal apo-
sentado Antônio Ezequiel da Silva; o diretor 
da Subseção, Lincoln Pinheiro Costa; o pre-
feito de Ilhéus, Mário Alexandre de Sousa; 
o procurador da República, Gabriel Pimenta 
Alves, e o presidente da seccional da OAB, 
Marcos Flávio Rhem da Silva (foto acima).

Durante a cerimônia, foram homenage-
adas diversas personalidades que contri-
buíram para a história da instituição com  
um Certificado de Honra ao Mérito. Entre 
os homenageados estava  o desembargador 
federal aposentado e ex-vice presidente do 
TRF1 Antônio Ezequiel da Silva, que atuou 
em Ilhéus de 1996 a 2000. 

O ex-desembargador federal Antonio 
Ezequiel da Silva, em seu discurso, agra-
deceu pela homenagem, registrou a sua 
felicidade em retornar à cidade de Ilhéus 
e rememorou o período em que trabalhou 
na Subseção. O magistrado  lembrou da 
importância do ex-ministro José Cândido 
de Carvalho Filho, responsável pela ins-
talação da Subseção de Ilhéus quando 
exercia o elevado cargo de corregedor-ge-
ral da Justiça Federal no Brasil no antigo 
Tribunal Federal de Recursos.

O presidente do TRF1, desembarga-
dor federal Hilton Queiroz, em seu dis-
curso fez um apanhado histórico da Sub-
seção de Ilhéus bem como do município 
e sua importância no cenário nacional. 
Registrou também o relevante papel do 
ex-ministro José Cândido de Carvalho. 

A diretora do Foro, em seu discurso, 
declarou: “Aqui a história viu passarem 
enredos repletos de conquistas de direi-
tos, de cidadania, de esperanças alcan-
çadas em prol da harmonia e da justiça 
social, sonhos projetados de um futuro 
melhor. Protagonistas dessa história, 
muitos juízes e servidores que levaram 
adiante os milhares de processos e suas 
partes a uma solução o mais justa possí-
vel, com cuidado e denodo, batalhando 
por uma justiça cada vez mais célere e 
humana, renovando o prestígio da nossa 
instituição”.

E complementou: “É nossa responsa-
bilidade honrar a memória dos que nos 
antecederam, dos que trabalharam in-
cansavelmente para garantir que o nome 
da Justiça Federal faça parte da memó-
ria coletiva dos cidadãos. Não devemos 
deixar de registrar e exaltar os feitos 
que somente são devidamente revelados 
sob a perspectiva do tempo. É em nome 

desses 30 anos que devemos levar esse 
exemplo para frente. Não é apenas por 
Justiça. É nossa obrigação”

Em seu discurso, o juiz federal Lincoln 
Costa registrou o simbolismo que o evento 
tinha para ele, lembrando que tomou posse 
como oficial de justiça em 1992, quando o 
atual presidente do TRF1 era o diretor do 
Foro, tendo sido lotado na 4ª Vara, então 
conduzida pelo Dr. Olindo Menezes e hoje 
sob a titularidade da juíza federal Cláudia 
Tourinho Scarpa.

As coincidências se seguiram quando o 
magistrado foi empossado como procura-
dor da Fazenda Nacional, designado para 
atuar perante a 6ª Vara, onde o juiz era o 
Dr. Hilton, “quando pude conhecê-lo mais 
de perto e observar o exemplo de como se 
deve atuar um magistrado: com imparcia-
lidade, impessoalidade, independência, 
serenidade e cortesia”, declarou.

E continuou: “Nove anos depois, quando 
fiz concurso para juiz federal, Dr. Hilton e 
Dr. Olindo compunham a banca examina-
dora. Então, de certa forma, eles são res-
ponsáveis por eu estar aqui hoje. O mais 
importante, porém, foi o exemplo desses 
juízes que sempre procurei seguir em mi-
nha atuação na magistratura. Uma geração 
de juízes que não se seduz pelos holofotes; 
que não almeja se tornar celebridade”.

A magistrada falecida Marluce Gomes de 
Sá, primeira juíza federal a atuar na Justiça 
Federal em Ilhéus foi uma das personalida-
de lembradas na cerimônia. Receberam a 
homenagem, ainda, os juízes federais Maíza 
Pamponet, Pedro Holliday, Karine Rhem da 
Silva, Wilton Sobrinho, Clara da Mota Pi-
menta, Letícia Bossonario; e os servidores 
Maria Emília Lâmego e Israel Santos. 

 Na oportunidade, também foram en-
caminhados os Certificados de Honra ao 
Mérito aos desembargadores federais João 
Luiz de Sousa e Mônica Sifuentes e aos ju-
ízes federais Rosana Noya, Paulo Pimenta, 
Marco Antônio Guimarães, Raquel Vascon-
celos e Evaldo Fernandes, todos com pas-
sagem pela Subseção de Ilhéus. 

 Os presentes puderam assistir também 
a um vídeo institucional com depoimentos 
de pessoas que construíram a história da 
subseccional e participar do descerramento 
de retratos de magistrados na galeria dos 
juízes federais (foto abaixo).

Sistemas indisponíveis 
no final de semana

O Núcleo de Operações de Rede efetua-
rá uma intervenção no banco de dados da 
Seção Judiciária da Bahia nos dias 10 e 
11 (sábado e domingo) para implementa-
ção do Oracle ASM, uma solução que visa 
a simplificar o gerenciamento de arquivos, 
impossibilitando a utilização dos sistemas 
no período.

TCU proíbe pagamento 
dos 13,23% a todos 

os servidores federais
O Tribunal de Contas da União decidiu 

anular todas as decisões administrativas do 
Judiciário e do Ministério Público que trans-
formaram a VPI em reajuste salarial. Em de-
cisão unânime, a corte também determinou 
que se instaurem processos administrativos 
para cobrar a devolução dos valores, pagos 
indevidamente, segundo os ministros.

A corte decidiu com base na Súmula Vin-
culante 37 do STF que proíbe concessão de 
aumento salarial sem previsão em lei, com 
base no princípio da isonomia. Os órgãos do 
Judiciário e do MP da União têm 15 dias 
para anular os pagamentos. Já o STJ, o TST 
e o STM têm 30 dias para instaurar proce-
dimentos administrativos para recuperar o 
dinheiro gasto com o pagamento da verba.

Também foi intimada a AGU, para que 
tente anular decisões judiciais que concede-
ram o aumento com base na VPI. Em 90 
dias, o órgão deve informar o TCU sobre as 
providências para obedecer à decisão.

A decisão é mais um capítulo do cha-
mado “reajuste de 13,23%”, uma constru-
ção judicial a partir da Lei 10.698/2003. 
O texto concedeu uma gratificação de R$ 
59,87 a todos os servidores públicos fede-
rais. Era a chamada VPI.

Após a sanção da lei, servidores foram 
ao Judiciário reclamar da falta de paridade 
no pagamento: a verba fixa representava 
aumento maior para quem ganhava menos, 
mas pouco para os maiores salários. A solu-
ção judicial foi dizer que a VPI tem natureza 
de reajuste geral e deveria ser paga retroati-
vamente a todos os servidores.

Daí a cifra de 13,23%: a Justiça Fede-
ral passou a definir que o “reajuste” deveria 
ser o equivalente à fração que a VPI repre-
sentava no menor salário do funcionalismo 
público federal na época, de R$ 452,23.

O advogado Ibaneis Rocha representa 
o Sindijus, garante que o reajuste é legal. 
De acordo com ele, uma lei aprovada em 
2016 transformou a VPI em “reajuste ge-
ral”. O texto é de autoria do ministro Ricar-
do Lewandowski, então presidente do Su-
premo, e assinado por todos os presidentes 
de tribunais superiores. Foi enviado ao 
Congresso como forma de debelar a greve 
dos servidores do Judiciário, que pediam 
aumento de salário.

Portanto, argumenta Ibaneis, se é fato 
que a VPI, em 2003, era um pagamento 
eventual, a lei de 2016 encerrou o assun-
to. Para o advogado, a proposta de súmula 
é uma tentativa de declarar indiretamen-
te a inconstitucionalidade do “reajuste de 
13,23%” sem que ela tenha sido questio-
nada no STF.

Fonte: CONJUR


