
NOTA TÉCNICA 

 

Por meio desta Nota Técnica, informa-se à Categoria – e particularmente aos 

substituídos – que contra a decisão proferida pelo juiz titular da 3ª Vara Federal de 

Salvador, Dr. Eduardo Gomes Carqueija, no Mandado de Segurança nº 007983-

21.1996.4.01.3300, que violou a coisa julgada e ofendeu os direitos adquiridos pelos 

servidores na percepção e no reajustamento da parcela ‘horas extras incorporadas’, o 

Sindicato ASSUFBA, por meio de sua Assessoria Jurídica, ajuizou o recurso de Agravo de 

Instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (processo nº 1041739-

67.2020.4.01.0000), onde postula a reforma da referida decisão de 1º grau. 

Durante o período da pandemia do coronavírus, as atividades do Poder Judiciário de um 

modo geral, incluída a Justiça Federal, sofreram paralisações e interrupções a partir de 

março de 2020, sem atendimento presencial e com proibição de acesso aos advogados 

às instalações dos órgãos judiciários tanto aqui em Salvador, quanto em Brasília, 

acarretando severas dificuldades – e mesmo impossibilidade – no andamento dos 

processos, particularmente no tocante aos processos físicos, como era o Mandado de 

Segurança das ‘horas extras incorporadas’. Simplesmente, tais processos ficaram sem 

tramitação e com os prazos suspensos. Assim, as atividades forenses na defesa dos 

interesses dos substituídos ficaram prejudicadas durante o último ano e meio, pelas 

medidas administrativas e judiciais adotadas pelo Judiciário Federal, sendo que ainda 

não se retornou à vida judiciária regular, persistindo dificuldades operacionais até esta 

data, como é do conhecimento público. 

Somente a partir de junho deste ano, permitiu-se o andamento dos processos físicos na 

Justiça Federal e, ainda assim, submetidos à prévia digitalização, o que recentemente 

ocorreu com os autos do Mandado de Segurança das ‘horas extras incorporadas’. 

Por outro lado, no TRF da 1ª Região, ocorreram outras dificuldades de andamento 

processual. O recurso do Sindicato sofreu no ano de 2021 seguidas trocas de Relator, 

passando nas mãos de três (3) Desembargadores, sendo que dois se aposentaram e o 

terceiro era um juiz substituto, até chegar-se ao atual Desembargador Relator Rafael 

Paulo, que somente assumiu a Relatoria do processo em meados de julho deste ano. 

Mesmo com todas as dificuldades e contando com acompanhamento conjunto de 

advogados diretamente em Brasília, o recurso teve despacho para que a Universidade 

fosse ouvida, o que fez com que a Procuradoria Federal apresentasse as contrarrazões 

da Universidade ao Agravo no dia 26 de julho do corrente. 

 



Assim, a luta jurídica para o restabelecimento da percepção das ‘horas extras 

incorporadas’ continua presentemente no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

busca da obtenção de liminar e do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, 

com a adoção do que se faz necessário para tanto, especialmente sinalizando a urgência 

do caso.   

De igual modo, cogita-se a adoção de outras medidas judiciais no âmbito da Justiça 

Federal, tanto em 1º grau, quanto em 2º grau, observando-se as etapas processuais 

pertinentes e a estratégia de defesa, na busca incessante da reversão da decisão 

desfavorável ora em questão, como anteriormente aconteceu em outras situações. 

No mais, assegura-se que a luta processual e jurídica na defesa da Categoria e dos 

servidores substituídos persistirá enfrentando a adversidade da isolada e equivocada 

decisão ora recorrida, com todas as forças técnicas possíveis  e em todas as instâncias 

do Judiciário Federal. O Judiciário Federal sempre reconheceu o direito dos servidores à 

percepção das ‘horas extras incorporadas’ e espera-se que isso novamente aconteça, na 

busca do restabelecimento do pagamento da parcela ‘horas extras incorporadas’ para 

todos aqueles substituídos que tinham e continuam com direito a percebê-la! 

 

   Ivan Brandi – advogado 
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