
Aniversariantes
Hoje: Juiz federal Evandro Reimão dos 
Reis (10ª Vara), Emmanuel Borges de 
Almeida Neto (SECAD), Ivan Manuel 
Campos Moreira (Alagoinhas), Hélio 
Medeiros Vieira (Bom Jesus da Lapa), 
Leonardo Couto Vieira Filho (Jequié) e 
Jaquelyne Santana Santos (18ª Vara). 
Amanhã: Dorolimpia Sousa Nova-
to (20ª Vara), Marcelle Von Sohsten 
Ramalho da Silva (NUCAF), Patrícia 
Corrêa de Carvalho (1ª Vara), Rodri-
go Will Ribeiro (Irecê) e Luciana dos 
Santos Barbosa (24ª Vara).

Parabéns!

Edição n. 5.302. Salvador – Bahia. Terça-feira, 1º/10/2019.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Turma Nacional de 
Uniformização altera a 
redação das Questões 

de Ordem 13 e 40
Durante a sessão ordinária realizada 

no dia 18 de setembro, na sede do Con-
selho de Justiça Federal (CJF), em Brasí-
lia, a Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU) 
alterou as redações dos Enunciados das 
Questões de Ordem 13 e 40.

Questão de Ordem n. 13:

Redação original: “Não cabe Pedido 
de Uniformização, quando a jurisprudên-
cia da Turma Nacional de Uniformização 
de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais se firmou no mesmo sentido do 
acórdão recorrido”. (Aprovada na 2ª Ses-
são Ordinária da Turma Nacional de Uni-
formização, do dia 14.03.2005).

Nova redação: “Não se admite o Pedido 
de Uniformização, quando a jurisprudência 
da Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais se firmou no 
mesmo sentido do acórdão recorrido”.

Questão de Ordem n. 40: 

Redação original: “O agravo contra a 
decisão de inadmissão do Incidente de 
Uniformização com base nas Súmulas 
42 e 43, que não importam aplicação de 
regra de direito material, deve ser dirigido 
à TNU e não à Turma de origem como 
agravo interno. (Precedente n. 0000148-
38.2018.4.90.0000).” (Aprovada, à 
unanimidade, na Nova Sessão Ordinária 
de Julgamento da Turma Nacional de 
Uniformização do dia 21.11.2018).

Nova redação: “O agravo contra a de-
cisão de inadmissão do Incidente de Uni-
formização com base nas Súmulas 42 e 
43, que não importam aplicação de regra 
de direito material, deve ser interposto 
nos próprios autos e dirigido à TNU e não 
como agravo interno à Turma de origem”.

As informações foram disponibiliza-
das no DJe de 24/09/2019, na Edição 
nº 101/2019, pág. 19. (Fonte: CJF)

NUBES traz palestra 
sobre dietas da moda
e cirurgia bariátrica

hoje, às 14h

O Núcleo de Bem-Estar Social – NU-
BES, aderindo à campanha do Outubro 
Rosa, promoverá hoje, dia 1º de outubro, 
às 14h, uma abordagem sobre dietas da 
moda e cirurgia bariátrica, em parceria 
com a Clínica Baros. A palestra aconte-
cerá no Auditório Ministro Dias Trinda-
de e é aberta tanto ao público feminino 
como ao masculino.

Na ocasião, além de explanar sobre 
o assunto, a Clínica apresentará a Baros 
Gourmet com degustação de alimentos 
saudáveis.

Ex-empregado celetista de sociedade de 
economia mista extinta não pode reingressar 

no serviço público como estatutário
Com o entendimento de que a Lei nº 

8.878/94 determina que o retorno ao 
serviço do anistiado reintegrado ao ser-
viço deve se dar no mesmo cargo ou em-
prego, a 1ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a 
sentença, da 2ª Vara da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, que julgou improce-
dente o pedido de um anistiado da extin-
ta Siderurgia Brasileira S/A (Siderbrás), 
anteriormente ocupante de cargo celetis-
ta, para retornar ao serviço público como 
servidor estatutário.

O autor alegou violação ao art. 39 
e ao art. 19 do Ato das Disposições 
Transitórias, ambos da Constituição 
Federal, e também ao art. 243 da Lei 

nº 8.112/90 e a garantia da mudança 
do regime celetista para o estatutário, 
que teria ficado inviabilizada pela sua 
demissão.

Segundo os autos, o requerente fora 
admitido em 20/02/1978 como empre-
gado da Siderbrás, cuja natureza jurídi-
ca era de sociedade de economia mista 
(art. 1º da Lei nº 5.919/73) e demitido 
em 12/06/1990.

O relator, juiz federal convocado Ciro 
José de Andrade Arapiraca, ressaltou 

que “uma vez que o autor era empre-
gado celetista de sociedade de econo-
mia mista extinta, não sendo abrangido 
pela estabilidade do art. 19 do ADCT 
ou pela disposição do art. 243 da Lei 
nº 8.112/90, não pode prosperar seu 
pedido de ingresso no serviço público 
federal segundo o regime jurídico es-
tatutário”.

De acordo com o magistrado, não 
há inconstitucionalidade na admissão 
de dois regimes jurídicos no serviço pú-
blico, porque tanto a que previa o regi-
me jurídico único quanto a que admite 
a existência de cargos e empregos são 
regras constitucionais que se sucede-
ram no tempo, e, tendo sido demitidos 
antes da edição da Lei nº 8.112/90, 
não se aplica aos empregados a trans-
posição para regime distinto, mesmo 
porque o ingresso não decorreu de con-
curso público.

Fonte: TRF1

TRF1 admite manter 
remuneração em folha 
no caso de concessão 

de licença para 
mandado classista

O Conselho de Administração de Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região reco-
nheceu administrativamente, em sessão 
ocorrida em 06 de junho, a admissibili-
dade da concessão de licença para fins 
de exercício de mandato classista com 
manutenção do recebimento dos valores 
concernentes à remuneração, mediante 
ressarcimento a ser procedido pela en-
tidade sindical respectiva, incluídos os 
benefícios assistenciais, e recolhimento, 
por parte do TRF1, da contribuição pa-
tronal referente ao Plano de Seguridade 
Social do Servidor.


