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Os ministros da 2ª Turma do STF nega-
ram, por unanimidade, provimento a um 
agravo regimental em mandado de segu-
rança impetrado pelo governo da Bahia que 
questionava decisão do ministro Dias Toffoli 
que mantinha pagamento integral de gratifi-
cação por condições especiais para servido-
res do Tribunal de Justiça da Bahia.

Toffoli é relator do MS que questiona de-
cisão do CNJ determinando que o tribunal 
adotasse providências para aplicar a gra-
tificação por condições especiais a todos 
os servidores abrangidos pela Lei estadual 
11.919/10, nos percentuais indicados pela 
legislação.

Para o governo baiano, a decisão do 
CNJ em procedimento de controle admi-
nistrativo de iniciativa do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário, viola o ar-
tigo 103-B, §4º, da Constituição, ao criar 
indevida interferência no Judiciário local e 
despesa não prevista em orçamento.

O Decreto Judiciário 495/2011, do tri-
bunal baiano, reduziu para 50% o percentu-
al da gratificação dos assessores de juiz e di-
retores de secretaria alegando que, embora 
haja previsão de pagamento no percentual 
de 100%, a lei ressalvou que seu pagamen-
to deveria observar a disponibilidade orça-
mentária e financeira.

Arguir a suspeição de um julgador por 
ele ter decidido de forma desfavorável ao 
seu pedido viola o princípio do juiz natural 
da causa e da segurança jurídica. Ter tal 
atitude dezenas de vezes torna o problema 
ainda mais grave e configura litigância de 
má-fé.

Por isso, o Órgão Especial do TRF3 de-
terminou que um advogado pague R$ 10 
mil em multas por litigância de má-fé. A 
corte negou agravo regimental interposto 
por ele, que gostaria de ver um de seus 
casos julgado novamente. Segundo os de-
sembargadores, é, "no mínimo, questioná-
vel" que o advogado alegue que juízes são 
parciais sempre depois de eles terem julga-
do contra seus interesses.

O caso servirá como paradigma para 
outros 23 agravos similares do mesmo 
advogado contra outros julgadores. O Ór-
gão Especial analisou uma exceção de 
suspeição em agravo regimental contra o 
desembargador federal André Nekatscha-
low, relator do caso. O advogado agravou 

Advogado é condenado por 
arguir suspeição de juízes 
que decidem contra ele

contra decisão da Presidência que já havia 
rejeitado a exceção de suspeição contra o 
relator por intempestividade. O advogado 
havia sido condenado por litigância de 
má-fé e ao pagamento de R$ 440, valor 
equivalente a meio salário mínimo.

O desembargador federal Baptista Pe-
reira sugeriu oficiar a seccional da OAB 
onde o advogado tem registro para apu-
rar a conduta de entrar reiteradas vezes 
com pedidos de suspeição. “Extrapola a 
normalidade. Talvez não seja problema 
nem de ordem ético-disciplinar, mas de 
faculdade psíquica. 

STF mantém pagamento integral de 
gratificação para servidores do TJ-BA

A gratificação é uma retribuição paga aos 
servidores civis ativos, ocupantes de cargos 
de provimento efetivo, de funções de con-
fiança ou de cargos de provimento temporá-
rio para compensar trabalho extraordinário, 
não eventual, prestado antes ou depois do 
horário normal. E também para remunerar 
o exercício de atribuições que exijam habi-
litação específica ou demorados estudos e 
criteriosos trabalhos técnicos.

Para o ministro Dias Toffoli, a previsão 
em decreto regulamentador de percentual 
da gratificação menor do que previsto em 
lei não encontra amparo nas disposições 
dos §§3º e 4º do art.169 da Constituição. 
“O decreto regulamentador viola o prin-
cípio da legalidade ao prever gratificação 
em percentual menor do que o inserto em 
lei taxativa, a qual não deixou margem à 
interpretação de que o percentual seria de 
natureza variável.” 

Portaria suspende expediente 
na Seção e Subseções Judiciárias

A Portaria 212 da Presidência do TRF1, 
de 17/6/2016, suspende o expediente in-
terno e externo e os prazos processuais na 
Seção Judiciária da Bahia e nas Subseções 
Vinculadas no dia 23 de junho de 2016 
mediante compensação.

A suspensão leva em conta solicita-
ção formulada pela DIREF encaminhando 
pedido da Associação dos Servidores da 
Justiça Federal tendo em vista os transtor-
nos nos dias de comemoração dos festejos 
juninos ocorridos em toda a Bahia, com 

a interdição de trânsito, aglomeração de 
pessoas e problemas de segurança nas 
áreas administrativas onde se realizam as 
comemorações e se localizam as sedes da 
Justiça Federal.

Também considera que a festa junina 
faz parte do calendário festivo da região, 
motivo pelo qual as repartições públicas 
municipais, estaduais e federais da Bahia 
permanecem fechadas ou decretam pon-
to facultativo na data mediante compen-
sação.

Seccional descarta 2,2 
toneladas de papel

A Seção Judiciária da Bahia realizou o 
primeiro descarte de processos de 2016 na 
última terça-feira, 14/6. Foram 6.066 pro-
cessos encaminhados para a reciclagem. 
Mais de 2.280 kg de papel foram doados 
ao Programa Recicle Já Bahia pela Seção 
Judiciária.

Ainda este anom a Seccional da Bahia 
fará um segundo descarte. Em 2015 foram 
encaminhados para reciclagem 1.230kg de 
papel. A coordenadora do Programa de Co-
leta Seletiva em Órgãos Públicos da Secre-
taria de Administração do Estado da Bahia, 
Vanuza Gazar dos Reis, que já é parceira 
da Justiça Federal no programa há mais de 
dez anos, assinou, juntamente com a juíza 
federal diretora do Foro Cláudia Tourinho 
Scarpam o termo de doação do material.

Todos os recursos provenientes do 
material doado serão utilizados nos 
programas desenvolvidos pelas co-
operativas apoiadas pelo Recicle Já 
Bahia.

A Seção Judiciária da Bahia vem 
operando de forma silenciosa mas 
constante, desde 2011, quando se 
iniciou o trabalho de eliminação de 
processos arquivados, aquelas mon-
tanhas de papel que só ocupam es-
paço, mas que não possuem mais 
utilidade alguma. O descarte de pro-
cessos, bem como de outros docu-
mentos é um trabalho aparentemente 
sem relevância, mas que se reveste  
de grande interesse por parte das ad-
ministrações em geral, já que manter 
os arquivos judiciais é muito dispen-
dioso em termos financeiros e muito 

exigente em termos de trabalho.

Esta Seccional administra atualmente 
em torno de 800 mil processos baixados 
e a maior parte deles é passível de des-
carte. Assim, na era em que tanto se fala 
em digitalização, faltam recursos para esse 
trabalho, bem como para compra de dis-
pendiosos arquivos deslizantes, únicos 
equipamentos adequados para abrigar tão 
importante carga  quando ela está dentro 
do prazo de guarda. 

O trabalho de descarte dos processos 
judiciais, além da análise temporal, exige 
a análise histórica, já que dentre aqueles a 
serem descartados há os destinados a per-
durar no tempo para mostrar às gerações 
futuras o modus operandi do direito atual.

PJe será implantado na Seção 
Judiciária da Bahia em setembro

No dia 19 de setembro, 
o Processo Judicial Eletrôni-
co (PJe) será implantado na 
Seção Judiciária da Bahia 
(SJBA), conforme delibera-
ção do Comitê Gestor Re-
gional do PJe no âmbito do 
TRF da 1ª Região (CGR-PJe-
-TRF1) e previsão da Porta-
ria Presi 45 de 15 de feve-
reiro de 2016. 

A implantação ocorrerá 
em todas as varas com com-
petência cível da sede da se-
ção Judiciária e subseções, abrangendo as classes processuais mandados de segurança 
cíveis (individuais e coletivos) e ações monitórias.

Atualmente, na Justiça Federal da 1ª Região, o PJe está em funcionamento no Tribunal 
e nas Seções Judiciárias do DF, Goiás, Tocantins, Roraima, Maranhão, do Acre, Rondônia, 
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Piauí e Pará. 

Em 2016, o sistema eletrônico está previsto para entrar em funcionamento na Seção 
Judiciária de Minas Gerais no dia 5 de dezembro.


