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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Gabriel Machado (Vitória da Con-
quista). 

Amanhã: Felipe Monteiro Costa (Bom Je-
sus da Lapa), Carolina Matos (Vitória da 
Conquista), Manoela Ventura (NUCJU) e 
Nilson de Albuquerque (Contrate). 

Domingo: Rosemary Santos (9ª Vara), 
Milena Vinhas da Silva (9ª Vara), Hever-
ton Paiva (Barreiras), João Batista Dan-
tas (Alagoinhas),Luma Fernandes (Vitória 
da Conquista), Nathália Araújo Cerquei-
ra (Feira de Santana), Pablo Araújo (23ª 
Vara), Silvia Pereira (Guanambi) e Roberto 
Conceição (CS Gestão & Serviço). 

Segunda-feira: Diego Almeida Nascimen-
to, diretor da SECAD, José Renato Braga 
(Feira de Santana) e Geovana Bittercourt 
Rocha (Turma Recursal).

Parabéns!!!

Supremo publica 
acórdão dos Quintos
O STF publicou na segunda-feira, 3/08, 

o acórdão da decisão da Corte que determi-
nou que os servidores federais não fazem jus 
à incorporação de Quintos entre abril 1998 
e setembro 2001 por força da MP 2.225-
45/2001.

A assessoria jurídica do Sisejufe preparou 
respostas às dúvidas mais frequentes.

 1- Haverá devolução do que foi recebi-
do? - O STF entendeu que nenhum valor rece-
bido de boa-fé precisa ser devolvido.

 2- Quais processos judiciais serão afeta-
dos pela decisão do STF? - Em regra, o deci-
dido pelo STF no âmbito da repercussão geral 
deve afetar apenas os processos judiciais que 
estão na fase de conhecimento.

 3-O STF determinou que os valores in-
corporados fossem retirados do contrache-
que? - Na Ata de Julgamento, consta que os 
pagamentos daqui para frente deverão cessar, 
mas deveria ficar restrito ao âmbito do pro-
cesso judicial. Não poderia atingir os valores 
incorporados resultantes de decisões admi-
nistrativas produzidas há mais de cinco anos. 
No entanto, essa hipótese não é descartada, 
já que se pode esperar interpretações diver-
sas do julgamento.

 4-Como ficam os valores incorporados 
por decisão administrativa? - Não há coman-
do específico dado pelo STF para a retirada 
das verbas incorporadas administrativamen-
te. Assim, caso a Administração pretendes-
se o corte no contracheque, seria ato de 
ofício, o que é vedado pelo artigo 54 da Lei 
9.784/1999 quando passados mais de 5 
anos do reconhecimento.

 5-A União pode ajuizar ações para des-
constituir as incorporações administrativas?- 
Não deve ser descartada a possibilidade de 
a União ajuizar ações visando a nulidade do 
pagamento administrativo. Entretanto, o art. 
54 da Lei 9.784/1999 é fundamento robusto 
para impedir a eventual pretensão da Fazen-
da.

 6- Como ficam os valores incorporados 
por decisão judicial? - Para desconstituir as 
obrigações de fazer obtidas judicialmente, a 
União poderá levantar a regra do parágrafo 
único do art. 741 do CPC para cessar o pa-
gamento. Pressupondo-se a preclusão para a 
oposição dos embargos à execução, tem ga-
nhado força na doutrina a possibilidade da Fa-
zenda se utilizar da ação rescisória ou exceção 
de pré-executividade para discutir os efeitos 
futuros da sentença transitada em julgado. 
Mas essa possibilidade não é efeito imediato 
do decidido pelo STF: a União deverá tentar 
rediscutir a questão em cada processo em que 
foi deferida a incorporação.

 7- Como ficam os passivos reconheci-
dos pela administração como devidos e que 
ainda não foram quitados?- Os passivos não 
quitados administrativamente, em sua gran-
de maioria, estão sendo discutidos em juízo. 
São poucas as chances do pagamento ad-
ministrativo a essa altura, tendo em vista o 
temor de eventual acusação de improbidade 
contra o Administrador. Para os processos 
de execução em curso, a regra do parágrafo 
único do artigo 741 do CPC também pode-
rá ser deduzida pela União. Todavia, contra 
essa eventual pretensão da União, deve ser 
alegada, além das questões atinentes à coisa 
julgada, a inaplicabilidade do dispositivo em 
face da decisão do STF.  

Fonte: SISEJUF

TST declara apoio ao PLC 28/15
O TST divulgou nota de apoio ao projeto de recomposição salarial dos servidores do Judici-

ário Federal. Veja abaixo a íntegra do documentos:

“A Administração do Tribunal Superior do Trabalho, em vista do movimento grevista defla-
grado pelos servidores do Poder Judiciário, reafirma o reconhecimento quanto à adequação 
das reivindicações da categoria e a legitimidade do movimento em prol do reajuste dos ven-
cimentos, que se encontram defasados devido à ausência de correção nos últimos nove anos.

O TST reafirma que a greve é um direito fundamental garantido aos trabalhadores pela 
Constituição da República, e destaca que o STF definiu que, na ausência de legislação espe-
cífica, aos servidores públicos civis aplicam-se os parâmetros previstos na Lei 7.783/1989 
(lei de Greve), que dispõe sobre o exercício desse direito no âmbito da iniciativa privada. 
Acrescenta, ainda, que o STF firmou entendimento de que a administração da Justiça é ati-
vidade essencial, e de que os casos concretos envolvendo greve de servidores públicos devem 
ser analisados visando à preservação da atividade pública.

Partindo de tais premissas, a Administração do TST assinala que, em se tratando de 
serviço de natureza essencial, os servidores devem garantir o atendimento à sociedade, e 
manifesta sua confiança em seu quadro funcional, que, dotado do indispensável espírito 
público,  saberá exercer seu direito fundamental dentro dos parâmetros inerentes ao Estado 
Democrático de Direito.” 

Seção Judiciária da Bahia mais próxima 
do Processo Judicial Eletrônico - PJe

Segurança, eficiência e racionalização de 
recursos são apenas algumas das vantagens 
que o Processo Judicial Eletrônico (PJe) ofe-
rece às dezenas de tribunais que já utilizam 
a ferramenta, desde sua disponibilização pelo 
CNJ em 2011. Até 2018, a intenção do Con-
selho é que todos os tribunais adotem um sis-
tema unificado de processamento de informa-
ções e de prática de atos processuais. Na 1ª 
Região, essa já é uma realidade no TRF1 e na 
Seção Judiciária do DF. 

Os desafios para implantar o PJe, no Tri-
bunal e suas seções e subseções judiciárias, 
são proporcionais à extensão continental da 
1ª Região. Daí a implantação gradual, dentro 
de um cronograma com previsão de finaliza-
ção em 2018, de modo que cada uma das 
seccionais faça a transição de forma tranquila 
e com o menor número de intercorrências. 

No TRF1 e na SJDF, as classes processu-
ais alcançadas pelo PJe foram os mandados 
de segurança cíveis e as ações monitórias e 
seus respectivos incidentes.

O novo sistema vai permitir a prática e o 
acompanhamento de atos processuais em 
ambiente 100% virtual, representando uma 
solução moderna, segura e transparente, unifi-
cando procedimentos e sistemas. 

O principal ganho com a utilização do PJe 
é a celeridade no trâmite dos processos, o que 
dá novo fôlego para o enfrentamento direto de 
um dos maiores gargalos do Judiciário brasi-
leiro: a morosidade. Com a nova ferramenta, 
o processo ganha mais fluidez e a justiça, ao 
simplificar procedimentos, racionaliza recur-
sos humanos e financeiros.

O grande diferencial do processo eletrô-
nico em relação ao de papel é a redução do 
tempo para a decisão em razão das ações 
que ele adota ao longo da tramitação:

• Extinção de atividades desnecessárias, 
como juntadas de petições e baixa de agravos; 

• Eliminação da prestação de informa-
ções gerenciais para órgãos de controle,  
como corregedorias e conselhos;

• Atribuição ao computador de tarefas re-
petitivas antes executadas por pessoas, como 
contagem de prazos, eliminando erros;

• Adição de funcionalidades capazes de 
agilizar a apreciação de pedidos e peças pro-
cessuais;

• Automatização de passos que, antes, 
exigiam a intervenção humana;

• Permissão da execução de tarefas de 
forma paralela ou simultânea por várias 
pessoas.

Subseção Judiciária de Itabuna unida 
pela aprovação do PLC 28/2015

A Subseção Judiciária de Itabuna anteci-
pou as comemorações do Dia dos Pais, reu-
nindo as duas Varas da Subseção na última 
quarta-feira, 5/8, para um lanche de cardápio 
natural e um bate-papo sobre saúde e ativi-
dade física com o palestrante e preparador 
físico Rigel Sá.

Além da palestra, durante a tarde come-
morativa, os papais foram brindados com tra-
tamento estético e relaxamento, oferecimento 
da Clínica Plenna.

Os homenageados receberam brindes sor-
teados durante o lanche, além de barrinhas 
de chocolate para adoçar o fim de tarde.

O momento de descontração serviu para 
amainar o difícil dia a dia dos servidores que 
se encontram em greve, em busca da justa 
reposição salarial, que, como não poderia 
deixar de ser, recebe o apoio das juízas da 
casa como revela a foto acima, demonstran-
do a união dos servidores e magistradas pela 
aprovação do PLC 28/2015.


