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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
TRF1 confirma sentença da 4ª Vara e nega 

férias de 60 dias a procuradores da Fazenda 
A 2ª Turma do TRF da 1ª Região confir-

mou sentença da juíza federal da 8ª Vara, 
Nilza Reis, então substituindo na 4ª Vara, 
que denegou o mandado de segurança im-
petrado por procuradores da Fazenda Na-
cional objetivando o reconhecimento do di-
reito a férias anuais de 60 dias por período 
aquisitivo de um ano fundamentada na Lei 
9.527/97 que fixou em 30 dias o período 
de férias anuais para os ocupantes do car-
go efetivo de advogado da administração 
pública federal direta, autárquica e funda-
cional, extinguindo a prerrogativa de férias 
de 60 dias para os procuradores federais.

Em seus argumentos recursais, os ape-
lantes sustentam que a carreira de pro-
curador da Fazenda Nacional é prevista 
no artigo 131 da Constituição Federal e 

regulamentada pelo Decreto-Lei 147/67, 
pelas leis federais 2.123/53 e 4.069/62, 
pela Lei Complementar 73/96 e, subsidia-
riamente, pela Lei 8.112/90. “A legislação 
de regência garante aos procuradores da 
fazenda nacional direito a 60 dias de fé-
rias por ano, com o respectivo adicional de 
um terço dos vencimentos em cada com-
petência”, defendem.

Alegam também “ser manifestamente 
inconstitucional a revogação de lei com-
plementar por lei ordinária, motivo pelo 
qual não poderia a Lei 9.527/97 revogar os 
dispositivos das leis 2.123/53 e 4.069/62, 
materialmente complementares e de natu-
reza especial, que tratavam do direito dos 
integrantes da carreira de procurador da 
Fazenda Nacional às férias de 60 dias”.

A 2ª Turma destacou precedentes do 
TRF1 no sentido de que a Medida Pro-
visória 1.522/1996, convertida na Lei 
9.527/1997, não padece de inconstitucio-
nalidade, porquanto a previsão de férias de 
30 dias para servidores públicos federais 
já estava prevista na Lei 8.112/90, cuja 
aplicação subsidiária aos integrantes das 
carreiras da AGU fora prevista no art. 26 
da Lei Complementar 73/1993, a qual re-
vogou o Decreto-Lei n. 147/1967.

De acordo com a Turma, “não há falar 
em direito adquirido se a redução do perío-
do de férias anuais dos procuradores autár-
quicos de 60 para 30 dias alcança apenas 
o período aquisitivo subsequente, ainda 
não completado, em relação ao qual o ser-
vidor tinha mera expectativa de direito”.

Nota à Imprensa da 
Ajufe e Apajufe sobre 
Operação Lava Jato
A Associação dos Juízes Federais do 

Brasil e a Associação Paranaense dos 
Juízes Federais divulgaram a nota à im-
prensa abaixo transcrita e assinada pe-
los seus presidentes, respectivamente os 
juizes federais Antônio César Bochenek e 
Anderson Furlan.

“Em razão das inúmeras declarações 
públicas de supostos “vazamentos” de in-
formações sigilosas na denominada "Ope-
ração Lava Jato", esclarecem:

Os processos judiciais, em regra, 
são públicos e qualquer pessoa pode ter 
acesso, inclusive às audiências, salvo nas 
hipóteses de segredo de justiça de acor-
do com as previsões legais dos artigos 5º, 
LX, e 93, IX da Constituição. A publicida-
de dos processos e das decisões judiciais 
visa exatamente a garantir o controle pú-
blico sobre a atividade da Justiça.

As dez ações penais da “Operação 
Lava Jato” que tramitam na 13ª Vara Fe-
deral da Justiça Federal do Paraná não 
estão em segredo de justiça, inclusive a 
ação penal na qual foram realizados os 
interrogatórios dos acusados Paulo Ro-
berto Costa e Alberto Youssef, entre ou-
tros réus.

Por outro lado, os depoimentos presta-
dos na fase de investigação e em decor-
rência da delação premiada encontram-se 
em segredo de justiça, sob a análise do 
Supremo Tribunal Federal, e não se con-
fundem com as declarações prestadas 
ou que ainda serão prestadas na referida 
ação penal, que são de caráter público.

Diante disso, declaramos total apoio 
e confiança no trabalho desenvolvido 
com zelo e responsabilidade pela Justi-
ça Federal do Paraná a partir da investi-
gação da Polícia Federal e do Ministério 
Público Federal na denominada “Opera-
ção Lava Jato”.

A AJUFE e APAJUFE não aceitam qual-
quer declaração que possa colocar em dú-
vida a lisura, eficiência e independência 
dos magistrados federais brasileiros.”

Entrevista com a representante 
dos servidores ativos no Pro-Social

A última edição da Primeira Região em 
Revista traz uma longa entrevista  com as 
servidoras eleitas para representar os ser-
vidores no Conselho Deliberativo do Pro-
-Social. Fizemos uma edição a partir da 
entrevista original onde destacamos parte 
das perguntas à colega Rita Olívia Anneys 
Cardoso, servidora oriunda desta Seccio-
nal. Ela destaca os desafios para sua atu-
ação no biênio 2014-2016 e conta como 
pretende atuar em prol dos interesses dos 
beneficiários do Programa de toda a Pri-
meira Região. 

Respondendo sobre o que a motivou a 
se candidatar para o cargo: 

Rita Olívia – O desejo de contribuir 
proativamente para que a restauração do 
equilíbrio financeiro do Pro-Social, que 
é o objetivo perseguido por todos os seus 
beneficiários, seja alcançada sem que 
isso gere transtornos e prejuízos à saúde 
econômico-financeira dos seus titula-
res, notadamente aos servidores. Tam-
bém me motivou a firme convicção de 
que é necessário aplicar-se ao trabalho 
desenvolvido com tal fim regras claras, 
justas e uniformes que levem em conta 
a finalidade deste plano de benefícios, 
que não é o lucro econômico, mas sim 
“a promoção do bem-estar dos benefi-
ciários por intermédio de políticas de 
saúde, contribuindo para a qualidade de 
vida dos inscritos”. 

Respondendo sobre a avaliação dos 
desafios e das responsabilidades perante 
os representados: 

Rita Olívia – É induvidoso que o nosso 
plano de benefícios constitui verdadeiro 
patrimônio do corpo funcional da Primeira 
Região e, diante disso, tenho plena cons-
ciência do peso da responsabilidade em 
assumir tal encargo. É certo que qualquer 
trabalho que envolva questões de gestão 
referentes à Primeira Região constitui, em 
si mesmo, um desafio, pois esta é a maior 
de todas as regiões judiciárias do País, 

abarcando uma imensa extensão 
territorial que envolve 14 unida-
des da Federação, com caracterís-
ticas sócio-econômicas relativa-
mente diversas e corpo funcional 
numeroso. Desse modo, integrar 
o Conselho Deliberativo do Pro-
grama de Assistência, como re-
presentante dos servidores ativos, 
exige atenção: em primeiro lugar, 
para o aspecto da abrangência 
territorial, com a consciência de 
que a representação ocorre no 
mesmo nível de compromisso em 
relação à atuação deste Progra-
ma (ou a sua ausência), tanto na 
subseção mais remota do extremo 
Norte (Roraima) quanto naquela 
que se situa no Sudeste (Minas 
Gerais); em segundo lugar, aten-
tando para o fato de que a base 
de contribuição do titular do Pla-
no é a mesma em toda a Primei-
ra Região, então não pode haver 
distinção nos serviços que lhe são 
disponibilizados. 

Respondendo sobre a postura 
que os servidores podem esperar de sua 
representante e como pretende atuar para 
atender às expectativas dos representados 

Rita Olívia – O corpo funcional deve ter 
a certeza de que a minha atuação se dará 
em estrita conformidade e coerência com 
o que declarei na plataforma eleitoral e 
na proposta de atuação apresentadas por 
ocasião do registro da candidatura, isto é, 
atuarei proativamente, contribuindo para 
a busca de soluções viáveis que objetivem 
a restauração e a manutenção da saúde 
econômico-financeira do Pro-Social, aten-
ta para que essas não gerem transtornos 
e prejuízos à saúde econômico-financeira 
dos seus titulares, dos quais fui incumbida 
de representar, e para que seja garantida a 
todos os associados, independentemente 
da região geográfica na qual estejam lo-
tados, tratamento isonômico (CF/88, art. 

5.º), inclusive quanto ao exercício do di-
reito de votar e de ser votado

Mensagem que gostaria de deixar nes-
se início de mandato

Rita Olívia – Embora tenha sido o meu 
nome o escolhido, a atuação terá que re-
sultar de análise, pesquisa e reflexão, 
onde todos possam contribuir não com me-
ras opiniões (isso todo mundo tem), mas 
com o conhecimento, talento e suor para 
o que é objetivo comum: restaurar o equi-
líbrio econômico-financeiro do Pro-Social 
de modo a que este, que é patrimônio dos 
servidores e magistrados que integram o 
corpo funcional da Primeira Região, se 
consolide na sua missão de ‘promover o 
bem-estar dos bene¬ficiários por inter-
médio de políticas de saúde, contribuindo 
para a qualidade de vida dos inscritos’ no 
Programa.


