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Aniversariantes  
Hoje: Aline Porto Barral (23ª Vara), Cléria 
Dias Sampaio (SECAD), Daniela Ferreira 
Oliveira (Feira de Santana), José Adailton 
Leão (Feira de Santana) e Vinicius Valen-
te (Teixeira de Freitas). Amanhã: Alex da 
Silva Souza (Campo Formoso), Amanda 
Almeida Lucena (5ª Vara), Ana Paula de 
Jesus (ASSERJUF), Juliana Costa Sa-
mões (14ª Vara), Marco Antonio Pereira 
de Santana (NUASG), Maria Renialda 
Dantas de Souza (Alagoinhas) e Rita de 
Cássia Correia Sena (Contrate).

Parabéns!!!

Servidores do Judiciário Federal não 
podem receber benefício sem lei que o 
regulamente. Com base nesse entendi-
mento, a Turma Nacional de Uniformiza-
ção acatou recurso da AGU contra deci-
são da Turma Recursal do Amazonas que 
havia concedido adicional de atividade 
perigosa aos funcionários dos tribunais. 

O processo começou com um servidor 
do Judiciário em Tabatinga que acionou a 
Justiça pedindo para receber o benefício. 
Ele alegou que, como a Portaria 633/10 
da PGR havia regulamentado o paga-
mento do adicional a servidores do MPU, 
os servidores da Justiça Federal também 
teriam direito ao  benefício por questão 
de isonomia. A Turma Recursal do Ama-
zonas acatou o seu pedido. 

A AGU interpôs recurso à TNU argu-
mentando que outra decisão, da Turma 
Recursal do Ceará, havia estabelecido 
precedente diferente, rejeitando pedido 
para receber o adicional em caso idênti-
co. Assim, o órgão solicitou que a turma 
solucionasse a divergência e estabeleces-
se uma jurisprudência para o tema. 

Os advogados da União sustentaram 
que o artigo 71 da Lei 8.112/90, que 
prevê o pagamento do adicional por ati-
vidade perigosa, deixa claro que ele está 
condicionado à existência de uma lei que 
defina em que situações e condições o 
servidor terá direito ao benefício e qual a 
quantia que deverá ser paga. 

Servidor do Judiciário não pode receber  
benefício sem previsão legal

Subseção Judiciária de Guanambi  
mais próxima da sua sede própria

As Subseção Judiciária de Guanam-
bi está mais próxima da sua futura sede 
própria após a elaboração do projeto exe-
cutivo do prédio cuja licitação foi vencida 
pela JCA Engenharia e Arquitetura.

O projeto executivo inclui, além do 
projeto arquitetônico em si, toda a parte 
referente aos projetos hidráulico, elétrico, 
sanitário, de ar condicionado, prevenção 
de incêndio etc.

A nova sede está sendo construída em 
terreno medindo 4.376 m², na Av. Presi-
dente Castelo Branco, n. 476, Bairro Ae-
roporto Velho, ao lado das sedes da Em-

basa e da Coelba, doado pela Prefeitura 
de Guanambi por meio da Lei Municipal 
n. 471/2011.

Os recursos para contratação fo-
ram obtidos por meio de Emenda Par-
lamentar n. 27390004, de autoria do 
deputado federal Arthur Maia, no valor 
de R$1.500.000,00 (um milhão e qui-
nhentos mil reais).

Os recursos disponíveis serão utiliza-
dos para construção da 1ª etapa do edifí-
cio-sede composta por espaço para duas 
varas, administrativo, estacionamento 
e garagem, além da estrutura física do 

auditório. O espaço para o JEF e o aca-
bamento para o auditório serão executa-
dos na 2ª etapa, quando houver dotação 
orçamentária.

Para a execução da obra de constru-
ção foi celebrado contrato com a empresa 
Technologias de Serviços Ltda, no valor 
de R$ 6.938.946,23 e para a fiscaliza-
ção da execução da obra foi contratada a 
empresa Pirangi Construções Ltda., pelo 
valor de R$260 mil.

Os serviços foram iniciaram no último 
mês de outubro, com previsão de término 
para maio de 2016.

Comissão de Ação Social 
prepara cesta natalina 

dos terceirizados
Há mais de 20 anos os servidores da 

Justiça Federal demonstram sua gene-
rosidade contribuindo para a tradicional 
cesta natalina dos funcionários terceiri-
zados, esses homens e essas mulheres 
que, durante todo o ano, tornam nosso 
ambiente de trabalho mais limpo e mais 
seguro; auxiliam em emergências elétri-
cas ou de informática; ajudam nos trans-
portes de cargas, movimentação de pro-
cessos e garantem nosso insubstituível 
cafezinho da tarde.

Estas cestas natalinas fazem a alegria 
de 250 funcionários terceirizados da lim-
peza, segurança, copeiragem, informáti-
ca, manutenção...Recebem essas cestas 
todos os anos as moças e rapazes da 
Stefanini, Asserjuf, Contrate, Tectenge, 
Express Clean, Avant...

Você sabia que o prazer que se sente 
em ajudar o próximo está ligado à longe-
vidade? 

Experimento realizado com alunos de 
Harvard que assistiram a um documen-
tário sobre o trabalho de Madre Teresa 
de Calcutá e, ainda sob o efeito do filme, 
tiveram a saliva examinada, mostrou que 
a maioria deles teve aumento de anticor-
pos que combatem infecções. 

A ciência pode até explicar isso, mas 
a alegria sentida por quem ajuda os ou-
tros é algo que só os envolvidos podem 
descrever. Não é por acaso que muitos 
voluntários consideram essa atividade 
uma terapia que levanta o ânimo e ajuda 
a evitar a depressão.

Ajude novamente, como nos anos 
anteriores. O valor continua o mesmo: 
R$25,00 e será recolhido até o dia 28 
de novembro.

De acordo com a AGU, utilizar uma 
portaria elaborada pelo MPU para esten-
der uma vantagem aos demais viola o 
princípio da separação de poderes. Dessa 
forma, seria preciso uma regulamentação 
própria do Judiciário, que ainda não foi 
feita, para que os servidores pudessem 
receber o adicional. 

A AGU lembrou que a Justiça havia 
entendido desta forma na aplicação de 
benefício semelhante, o adicional de in-

salubridade, que precisou ser regulamen-
tado por lei para ser pago aos servidores. 
Destacaram que a jurisprudência reco-
nhece que o Judiciário não pode dar au-
mento a servidores baseado na isonomia. 

A TNU reformou a sentença da Jus-
tiça Federal do Amazonas para rejeitar o 
pedido. A turma admitiu que a portaria 
do MPU não poderia ser utilizada por 
servidores do Judiciário para reivindicar 
o mesmo tratamento. 


