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Aniversariantes
Hoje: Dr. Pompeu de Sousa Brasil, juiz 
federal da 3ª Vara, Isabela Santana dos 
Santos (1ª Turma Recursal), Pedro Améri-
co Ribeiro de Andrade (NUCJU), Rita Auxi-
liadora Miranda Franco Cardoso (DIREF) e 
Olívia Alcântara (Paulo Afonso). Amanhã: 
Dra. Maizia Seal Carvalho Pamponet, juí-
za federal da 22ª Vara  Rutemberg Nunes 
(6ª Vara), Jorge Cunha Pereira (2ª Vara), 
Simone Bonelli Didier  (5ª Vara), Saul Ta-
deu Paim (NUCJU), Manuela Barros (18ª 
Vara), Gustavo Bezerra Neto (4ª Vara), 
Mathias Santos (5ª Vara). Parabéns!!!
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Comenda do TRT5 prestigia 
autoridades dos 3 Poderes

Os ministros Carlos Alberto 
Ayres Britto, ex-presidente do STF, 
Alexandre Agra Belmonte e Dela-
íde Miranda, do TST, os deputa-
dos Antonio Britto, José Cerqueira 
Neto e Josias Gomes Silva, o pro-
curador-chefe do MPT na Bahia, 
Pacífico Luz de Alencar Rocha, o 
prefeito de Salvador, Antônio Car-
los Magalhães Neto, e o ex-gover-
nador da Bahia Waldir Pires foram 
algumas das personalidades agra-
ciadas na sexta-feira, 17/05, na 
concorrida cerimônia de outorga 
da Comenda Ministro Coqueijo 
Costa, do TRT da 5ª Região. 

O evento homenageou presi-
dentes de TRTs de outros estados e o de-
sembargador Mário Alberto Simões Hirs, 
presidente do TJBA, autoridades políticas 
e magistrados, entre eles o juiz federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia. 

Além das personalidades agraciadas, 
compareceram ao evento o ministro apo-
sentado do TST Horácio Pires, a Mesa Di-
retora do TRT5 (Vânia Chaves, presidente, 
Yara Trindade, vice-presidente, Valtércio de 
Oliveira, corregedor, e Luiz Tadeu Vieira, vi-
ce-corregedor) e diversos desembargadores 
da Casa, o conselheiro do CNJ Ney José de 
Freitas, a chefe da Superintendência Regio-
nal no Trabalho, Isa Simões, a presidente 
da Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho da 5ª Região, juíza Andrea Pre-
sas, a presidente da Associação dos Magis-
trados da Bahia, juíza Nartir Dantas Weber, 
o presidente da Associação Baiana dos Ad-
vogados Trabalhistas, Eliel Teixeira, o presi-

dente do Instituto dos Advogados 
da Bahia, Antonio Luís Calmon 
Teixeira, e o coordenador-geral do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Justiça Federal, André Luiz Silva 
Rodrigues. 

A Comenda, criada em 2003, 
é a maior honraria concedida pelo 

TRT5 a personalidades que prestaram re-
levantes serviços à Justiça do Trabalho e à 
sociedade. A escolha dos agraciados priori-
za, entre outros critérios, a atuação de per-
sonalidades e de instituições na área do Di-
reito ou em outra atividade sociocultural. 

A solenidade de entrega constou de uma 
homenagem aos 70 anos da CLT, com sau-
dação à Bandeira Nacional e execução do 
Hino Nacional pela Camerata Quadro Solar, 
da Orquestra Sinfônica da Bahia. 

Em seguida foi feita a aposição da Co-
menda aos agraciados que receberam os 
cumprimentos em um coquetel oferecido 
pela Caixa Econômica Federal.

A Turma Nacional de Uniformização dos 
JEFs retomou a discussão sobre a possibi-
lidade ou não dos servidores públicos da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus receberem 
a diferença do auxílio-alimentação pago 
a mais aos servidores dos tribunais supe-
riores, do CNJ e do TJDF de abril/2008 
a novembro/2011, quando foi assinada a 
Portaria Conjunta n. 5, de 05/11/2011, do 
CNJ, que igualou esses valores.

A União, autora do recurso à TNU, re-
quer a revisão do acórdão da Turma Recur-
sal do Sergipe que reconheceu esse direito 
a uma servidora, com base na isonomia en-
tre servidores ocupantes de mesmo cargo. 
A União apresentou como paradigma da di-
vergência uma decisão da 4ª Turma Recur-
sal do Rio Grande do Sul, que considerou 
que a isonomia assegurada pelo art.41, § 
4º, da Lei 8.112/90 refere-se tão somen-
te aos vencimentos, não tendo pertinência 
com a indenização de alimentação deter-
minada por mera norma administrativa e 
custeada pelo órgão ou entidade em que o 
servidor estiver em exercício.

Oo relator do processo na TNU, juiz 
federal Rogério Moreira Alves, deu razão 
à União, considerando que o art. 41, § 
4º, da Lei 8.112/90 não serve de funda-
mento para estabelecer equiparação de 
auxílio-alimentação, verba com natureza 
indenizatória. 

Aguardando desempate, TNU decidirá
sobre equiparação de auxílio-alimentação 

entre servidores do Judiciário
“Não cabe ao Poder Judiciário majorar 

o valor de auxílio-alimentação dos servi-
dores da Justiça Federal de 1º e 2º graus 
com base no fundamento de isonomia 
com o valor auferido pelos servidores dos 
tribunais superiores, do Conselho Nacio-
nal de Justiça ou do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios”, escreveu 
em seu voto. 

O magistrado destacou que “o artigo 
37, XIII, da Constituição Federal proíbe a 
vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço pú-
blico”. E citou precedente do Supremo no 
sentido de considerar impossível o reajuste 
de auxílio-alimentação com fundamento no 
princípio constitucional da isonomia.

Em contrapartida, o juiz federal Gláucio 
Maciel apresentou entendimento contrário. 
Para ele, o acórdão da Turma Recursal de 
Sergipe deve ser mantido na sua totalidade, 
em homenagem à garantia constitucional 
da isonomia, a fim de se evitar injustificada 
distinção dentro de uma mesma classe de 
servidores públicos federais.

“Nos termos da Lei 11.416, de 
15/12/2006, todos os servidores do Judi-
ciário da União integram a mesma carrei-
ra, que é composta pelos cargos de ana-
lista judiciário, técnico judiciário e auxiliar 
judiciário, traçando a norma primária de 

suas atribuições básicas. Se as atribui-
ções básicas são as mesmas, independen-
temente do órgão do Judiciário da União 
trabalhado, inclusive porque é permitida 
remoção entre os órgãos, não há justifi-
cativa para que uma verba indenizatória, 
ligada à alimentação, seja paga em valo-
res distintos para uns e outros”, escreveu o 
magistrado em seu voto divergente.

Cinco membros da TNU votaram pelo 
provimento do recurso da União, e outros 
cinco por negar provimento. Diante do em-
pate, o ministro Arnaldo Esteves Lima, pre-
sidente, pediu vista para estudar o caso e 
apresentar o voto de desempate.
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Requerimentos de 
licenças médicas devem 

ser feitos por escrito
O NUCRE informa que os pedidos de 

licenças médicas deverão ser realizados 
mediante apresentação de requerimento 
por escrito, preferencialmente o formulário 
disponível na rede (\\Srvarq1-ba\comum), 
juntamente com a ciência do superior 
hierárquico do servidor requerente, nos 
termos do art. 1º, § 5º, da Resolução n. 
159/2011 do Conselho da Justiça Federal, 
considerando o disposto no art. 6º da Lei 
n. 9.784/99.

Cursos da UniCorp com 
início em junho 

A UniCorp informa que inscrições para 
quatro cursos virtuais estarão abertas no 
período de de 17 a 23 de maio, tendo sido 
disponibilizadas vagas para a Seção Judici-
ária da Bahia da seguinte forma:

  Formação de Tutores – Gestão Es-
tratégica – 1 vaga para servidor que tiver 
concluído com aproveitamento curso sobre 
Docência/Tutoria On-line e possuir forma-
ção acadêmica (graduação ou pós-gradua-
ção) e experiência profissional correlata ao 
tema do curso;

 Direito Ambiental II – Política e ges-
tão ambiental: 10 vagas para servidores 
que atuem na área; 

 Introdução à capacitação gerencial: 
17 vagas; 

 Atendimento ao Público: 34 vagas.

Não será permitida a inscrição em mais 
de um curso simultaneamente e está veda-
da a participação de servidores em férias 
ou usufruindo licença em período coinci-
dente com o curso.

Mais informações na SEDER.

Vânia Jacira Tanajura Chaves, pre-
sidente do TRT5, Mauro de Azevedo 
Menezes, advogado, Alexandre de 
Azevedo Silva, juiz do TRT10, Virgínia 
Maria Veiga de Senna, procuradora do 
Ministério Público do Trabalho e Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia.

Portaria suspende 
expediente na Subseção 
Judiciária de Guanambi

A Portaria PRESI/CENAG 70, de 
17/05/2013, suspende expediente externo 
e prazos processuais da Subseção Judiciária 
de Guanambi entre 3 e 15 de junho, manti-
da a apreciação de medidas de urgência que 
visem a evitar perecimento de direito. 

A suspensão é necessária em razão da 
realização do mutirão de audiências a ser 
realizado naquela Subseção. 

O prazo para recurso contra atos ju-
diciais proferidos nos processos incluí-
dos no mutirão começará a fluir no dia 
24/06, a fim de permitir a organização 
da tramitação processual dos feitos jul-
gados no mutirão.

Estacionamento
de diretores liberado
Mediante parecer da empresa CON-

CRETA – Tecnologia e Engenharia, o es-
tacionamento dos diretores está liberado 
a partir de hoje.


