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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Paulo Sérgio Silva (17ª Vara). 
Amanhã: Adriana Macedo de Araújo 
(17ª Vara), Ronaldo Macedo Cordeiro 
(Alagoinhas), Maristela Lima de Amo-
rim (NUCAF), Tatiana Pinheiro Silva 
Menezes (Outros Órgãos), Iago Mar-
ques Lima (Feira de Santana), Emma-
nuel Kemas (CS Gestão & Serviço), 
Edilene Batista (CS Gestão & Serviço) 
e Antonio Carlos Pereira de Oliveira 
(VIPAC). Domingo: Genilson Ferrei-
ra da Silva (Outros Órgãos), Cláudio 
Santos da Silva (Feira de Santana), 
Carlos Cristiano Barbosa Pereira (Ou-
tros Órgãos), Flavia da Silva Alves (9ª 
Vara), Tauane Lages de Souza (15ª 
Vara), Edineuza Moreira (ASSERJUF) 
e Edmicio dos Santos (TECTENGE). 
Segunda-feira: Sandra Iara Santos 
Góes (Itabuna), Madson Cardoso Xa-
vier (Irecê), Josiane Rocha Santos 
(Feira de Santana), Ivan de Araujo 
Costa  (Vitoria da Conquista), Caroline 
Belandi de Araújo (20ª Vara), Francis-
co Edcarlos Barbosa Nunes (NUCRE) 
e Gustavo dos Santos Brito Silva (Fei-
ra de Santana).
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Por Rodrigo Sarmento

A juíza federal substituta em auxílio na 
4ª Vara Cláudia Schlichta Giusti Belache 
julgou procedente o pedido do Ministério 
Público Federal contra o Conselho Regio-
nal de Enfermagem da Bahia (COREN), 
determinando o reconhecimento como 
de regime estatutário os atuais e futuros 
servidores que tenham ingressado me-
diante aprovação em concurso público.

A ação foi movida pelo MPF após a 
publicação do Edital de Concurso Público 
nº 01/2014, por parte do Conselho, para 
preenchimento de vagas e formação de 
Cadastro de Reserva do quadro de pes-
soal, estabelecendo aos contratados e 
nomeados o regime de trabalho da CLT. 
Contudo, por parte de uma autarquia fe-
deral, a prática celetista viola o art. 39 
da Constituição Federal, onde é adotado 
o regime jurídico único para os servido-
res da administração pública direta, au-
tarquias e fundações públicas.

O COREN sustentou que a regência do 
conselho acontece por meio da lei federal 

4ª Vara determina que COREN
reconheça servidores como estatutários

que determina a obrigatoriedade da ado-
ção do regime celetista, razão pela qual 
não poderia escolher um regime jurídico 
diverso. Ressaltou ainda que a mudança 
de regime celetista para estatutário é ba-
seada em uma Cautelar Provisória, onde 
a constitucionalidade da Emenda Cons-
titucional 19/98 é questionada, reque-
rendo ainda a reconsideração da liminar 
deferida.

Diz a sentença: “[...] Tendo em vista 
que o edital do concurso publicado pelo 
COREN foi bem posterior à represtina-
ção da redação original do artigo 39, da 
Constituição federal, não há como ser 
admitida a contratação via regime cele-
tista. [...] Também não demonstra razo-
ável qualquer anulação no concurso já 
realizado, cabendo tão somente adequar 
à forma estatutária o vínculo celetista 
equivocadamente estabelecido no edital 

do concurso público, uma vez que são 
sanáveis os atos administrativos que não 
acarretem lesão ao interesse público ou 
prejuízo a terceiros.”

O réu chegou a requerer a incompetên-
cia da Justiça Federal para processar e jul-
gar o caso, afirmando ser competente para 
tanto a Justiça do Trabalho, além de alegar 
ilegitimidade do MPF para propor tal ação. 
Ambas preliminares foram recusadas sob 
a fundamentação de que a ação não versa 
sobre o vínculo entre os Conselhos de Fis-
calização e seus empregados, mas sobre a 
aplicação do regime estatutário.

Além de reconhecer como estatutários 
os atuais e futuros servidores, foi também 
determinado ao COREN que se abstenha 
de contratar servidores através de regime 
celetista, sob pena de multa de R$ 50 
mil para caso de descumprimento.

Na última quarta-feira, 10, dezoito 
magistrados de Mato Grosso assinaram 
um ofício no qual manifestaram apoio às 
reivindicações dos Servidores do Poder 
Judiciário da União e à aprovação do PLC 
28/2015. O documento dos magistrados 
de Mato Grosso foi encaminhado aos três 
Senadores da Bancada de Mato Grosso. 
Confira na íntegra:

“Nós, Juízes Federais da Seção Judi-
ciária do Mato Grosso, entendemos por 
justa a reivindicação dos Servidores do 
Poder Judiciário da União em todo país, 
a qual conta inclusive com a solidarie-
dade e apoio da mais Alta Corte de Jus-
tiça do País, na sua condução política 
junto aos Poderes da República, mani-
festamos nosso amplo e irrestrito apoio 
à campanha deflagrada pelos serventu-
ários na sua mobilização pela aprovação 
do PLC 28/2015, que trata do Plano de 
Cargos e Salários dos Servidores do Po-
der Judiciário da União, almejamos para 
que o Congresso Nacional seja sensível 
ao pleito e o aprove, pacificando o cla-
mor dos nossos eficientes colaboradores.

O PLC 28/2015 enviado pelo Presiden-
te do STF, Ricardo Lewandovski, com apoio 
do Colégio de Presidentes dos Tribunais 
Superiores e do TJDF, tratando da reposi-
ção inflacionária dos servidores do Poder 
Judiciário da União, encontra-se pautado 
para esta quarta-feira (10/06/2015), na 
Ordem do Dia do Plenário do Senado.

A Justiça Federal de Mato Grosso, 
como órgão integrante do Poder Judiciário 
Nacional, tem nos servidores o elemento 
humano fundamental, capacitado e de 
alto nível técnico, para o pleno e eficiente 

Juízes Federais de Mato Grosso 
manifestam apoio à aprovação

do PLC 28/2015
exercício da jurisdição em todos os qua-
drantes geográficos do território brasileiro.

A justa remuneração desses serven-
tuários vem ao encontro dos anseios 
político-administrativos das mais altas 
instâncias do Judiciário Brasileiro.

Por fim, informamos que todos os re-
latores do aludido projeto de lei, seja na 
Câmara Federal, seja no Senado Fede-
ral, reconheceram a defasagem salarial 
da categoria dos servidores do judiciário 
federal e os prejuízos que ela causa à 
prestação jurisdicional, provocado pelo 
aumento da evasão de servidores, pois 
que, em razão de sua baixa remunera-
ção, buscam carreiras mais atrativas do 
serviço público ou da iniciativa privada.

Em Mato Grosso não é diferente. Nós, 
Juízes Federais desta Seção Judiciária, 
temos por justa e necessária a reivin-
dicação formulada pelos servidores ao 
legislativo federal e expressamos, nesse 
expediente, nossos sinceros e estimados 
votos de apoio e de reconhecimento da 
justa causa social dos reivindicantes.

Antes do exposto, pedimos a com-
preensão e apoio de Vossa Excelência 
à votação e aprovação do PLC 28/2015 
no Plenário do Senado com a maior 
brevidade possível. Esclarecemos, por 
oportuno, que os servidores desta Se-
ção Judiciária estão intensificando a 
mobilização, inclusive com possibilida-
de de deflagração de greve, por tempo 
indeterminado, em conjunto com todos 
os demais Servidores do Poder Judici-
ário da União de todo país, caso o PLC 
28/2015 não seja aprovado.”

AGENDA
CULTURAL

NOITE DOS NAMORADOS 
COM ROGÉRIO GRILLO

O cantor e compositor Rogério 
Grillo apresenta hoje a “Noite dos Na-
morados”, a partir das 19h30, no bar 
e restaurante Armazém Garotti. No re-
pertório, clássicos da MPB e músicas 
autorais, mantendo a boa e eterna tra-
dição do barzinho e violão.

Com mais de 27 anos de carreira, 
Rogério preza pela qualidade das com-
posições, resgatando canções clássi-
cas, mas sem desprezar alguns dos 
sucessos atuais. 

Com passagens pelas Escolas de 
Música das Universidades Católica e Fe-
deral, o cantor ingressou no meio artísti-
co aos 10 anos de idade, no coral do Co-
légio Sophia Costa Pinto, onde estudava. 
Em 1982, iniciou o aprendizado de vio-
lão popular e três anos depois estreou 
na carreira profissional. No seu currícu-
lo, podemos conferir uma infinidade de 
apresentações, nos diversos cantos de 
Salvador e região metropolitana.

Com um timbre de voz singular, 
acompanhando-se ao violão, Grillo reú-
ne em seu repertório o melhor da MPB. 
Caetano, Chico Buarque, Gil e Djavan 
são compositores constantes nas suas 
apresentações. Alguns nomes mais re-
centes como Zeca Baleiro, Maria Gadú 
e Lenine também tem o seu lugar, além 
é claro, de composições autorais. Po-
rém, há um espaço especial em seus 
shows para os sucessos da Bossa-no-
va, fonte que mais o inspira. É o mo-
mento em que o público canta junto, 
pede música e se deleita.

O Armazém Garotti fica na Rua 
Gilberto Freire, 34, Stella Maris, atrás 
da Bella Massa. Telefone: (71) 3484-
8015 e 9664-3472.
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Compensação
de Recesso

Os servidores com saldo para com-
pensação de dias trabalhados no recesso 
2014/2015 deverão atentar ao prazo im-
prorrogável de usufruto de 19/12/2015, 
nos termos do art. 50-A da Resolução 
nº 04/2005, alterada pela Resolução nº 
173/2011 e 186/2012, do Conselho da 
Justiça Federal.


