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Confraternização marca despedidas 
na Direção do Foro e SECAD 

Servidores de todos os núcleos da 
Área Administrativa se reuniram na tarde 
do último dia 31/5, terça-feira, na sala 
de refeições dos magistrados, no restau-
rante do Fórum Teixeira de Freitas, em 
uma confraternização de despedida do 
juiz federal Iran Esmeraldo Leite da Dire-
ção do Foro e do servidor Diego Almeida 
Nascimento da Direção da SECAD.

Também prestigiaram o evento, a juí-
za federal da 4ª Vara Cláudia Oliveira da 
Costa Tourinho Scarpa, nova diretora do 
Foro, a juíza federal da 14ª Vara Cynthia 
de Araújo Lima Lopes e a nova diretora da 
SECAD Manuela Affonso Ferreira Maciel.

Em seu discurso de despedida da DI-
REF, o juiz federal Iran Esmeraldo Leite 
agradeceu pelo apoio de todos os servi-
dores da Área Administrativa durante o 
seu biênio. Declarou que sem a funda-
mental contribuição de cada um dos ser-
vidores, nenhuma das ações realizadas 
pela Administração teria sido possível. 

O magistrado disse também que nes-
se período de dois anos ele se dedicou 
de forma integral ao trabalho, tentando 
de todo modo fazer o melhor possível e 
considera que esta foi uma experiência 
muito gratificante e enriquecedora, pois, 
como juiz responsável por uma vara fede-
ral, o gestor administra com maior inde-
pendência mas, como diretor do Foro, a 
gestão é muito mais marcada pelas par-
cerias com os servidores. 

O juiz registrou seu especial agrade-
cimento ao ex-diretor da SECAD Diego 
Nascimento, que foi seu braço direito 
durante todo o biênio e que demonstrou 
uma imensa capacidade de se apropriar 

do trabalho na Administração como se 
sempre tivesse vivenciasse essa experi-
ência naturalmente, e não houvesse li-
dado somente com a área judiciária na 
sua trajetória como servidor da Justiça 
Federal.

Nas suas palavras de despedida, Die-
go Nascimento disse que se fosse pos-
sível narrar o que significou para ele a 
sua passagem pela Área Administrativa, 
e especialmente pela SECAD, precisaria 
escrever um livro, onde constaria cada 
ato realizado, cada gesto de contribuição, 
cada dilema natural do trabalho. Seria, 
segundo ele, um livro de leitura densa 
mas com significado muito leve. 

O ex-diretor da SECAD afirmou que 
a demanda de trabalho na Área Admi-
nistrativa sempre foi muito grande, prin-
cipalmente devido à grande carência de 
servidores e, por isso, desejava agradecer 
pelo apoio dos colegas, sobremaneira ao 
juiz federal Iran Leite, com quem ele con-
vive profissionalmente desde 2006 e que 

lhe proporcionou relevantes experiências 
como diretor da SECAD e diretor de Se-
cretaria da 9ª Vara e da 16ª Vara, para 
onde retorna. 

Diego reconheceu, enfim, que não é 
possível resumir em palavras o que re-
presentaram esses dois anos de trabalho 
na SECAD e tem certeza que o mesmo 
pode dizer o juiz federal Iran Leite, que 
deixa a DIREF e garantiu que esses dois 
anos serão lembrados por ele para sem-
pre como uma garantia da sua própria 
capacidade de superação e a sensação 
de missão cumprida.

A juíza federal Cláudia Tourinho 
Scarpa também registrou sua certeza de 
que o juiz federal Iran Leite e o servidor 
Diego Nascimento souberam conduzir 
excepcionalmente a Administração com 
grande serenidade e equilíbrio e decla-
rou que será um grande desafio substi-
tuí-los por conta dessas características, 
o que aumenta sua responsabilidade 
como gestora.

STF cassa reajuste de 
13,23% de servidores
O reajuste de 13,23% concedido a 

servidores da Justiça do Trabalho devido 
a diferenças salariais retroativas a 2003 
foi cassado, por unanimidade, pela 2ª 
Turma do STF. A correção estava suspen-
sa desde março deste ano por liminar.

No julgamento desta terça-feira, 31/5, 
os ministros apontaram que o colegiado 
do TRF-1 violou as súmulas vinculan-
tes 10 e 37 do Supremo, que tratam da 
cláusula de reserva de Plenário e da im-
possibilidade de concessão de aumentos 
a servidores públicos pelo Poder Judici-
ário com base no princípio da isonomia.

A 1ª Turma do TRF-1 entendeu que a 
vantagem pecuniária individual (VPI) de 
R$ 59,87 concedida a todos os servido-
res federais pela Lei 10.698/2003 teria 
natureza de revisão geral anual e desta-
cou que o reajuste resultaria em ganho 
real diferenciado entre os quadros dos 
diversos poderes e carreiras, pois o valor 
fixo resultava numa recomposição per-
centualmente maior para os servidores 
de menor remuneração, equivalente, na 
época, a 13,23%. Com base no princípio 
da isonomia, o TRF-1 aplicou esse índice 
aos servidores do Judiciário trabalhista.

A 2ª Turma do STF decidiu enviar ofí-
cios aos presidentes de tribunais e conse-
lhos informando a decisão, pois existem 
diversas demandas orçamentárias em 
andamento para concessão do percentu-
al por meio de ato administrativo. 

STJ renova projeto-piloto para 
servidores trabalharem à distância
O Superior Tribunal de Justiça renovou até junho uma experiência que permite o 

teletrabalho para servidores, iniciada em abril na corte. A escolha é facultativa, e os 
interessados devem ter autorização do titular da unidade, além de providenciar as 
estruturas física e tecnológica necessárias para a execução das atividades.

Os servidores atendidos também estão proibidos de deixar o Distrito Federal sem 
prévia autorização e ficam obrigados a comparecer pessoalmente à unidade, pelo 
menos a cada 15 dias, manter telefones ativos e cumprir metas de desempenho 
no mínimo 30% superior àquelas estipuladas para colegas que atuam na forma 
tradicional.

As unidades participantes, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação devem apresentar relatório no prazo de 45 
dias com os resultados alcançados. A cúpula do STJ pretende usar os dados para 
concluir se continuará com o teletrabalho.

A iniciativa já tem sido adotada por outras cortes. O Supremo Tribunal Federal 
optou pelo modelo em fevereiro. O Tribunal Superior do Trabalho iniciou a prática 
em 2012, enquanto os tribunais de Justiça de São Paulo e de Santa Catarina regula-
mentaram no ano passado esse tipo alternativo de trabalho. O Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho também aprovou a medida aos tribunais regionais do trabalho e 
das varas.

A proposta da nova Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) tenta incluir 
o teletrabalho como prática em todo o Judiciário do país. O Conselho Nacional de 
Justiça também estuda regulamentar a prática. 


