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Aniversariantes
Hoje: Alideia Silva de Jesus (1ª Vara), 
Heide Oliveira Santos (11ª Vara), 
Layla Milena Marques de Oliveira (14ª 
Vara), Aline Cristiane Aguiar Pereira 
(Turma Recursal), Catarina Braga Rios 
Linder (SERGE) e Antônio Edson Mas-
carenhas as Silva (Feira de Santana).
Amanhã: Sidinei José de Sousa (12ª 
Vara), Adriana Gaudenzi Montei-
ro (20ª Vara), Alessandro Cid Hora 
(NUCJU), Railda Ferreira dos Santos 
(Contrate),Cláudio Teixeira de Carva-
lho (NUCAF) e Carlos Frederico Meira 
Cordeiro (7ª Vara).
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Em janeiro de 2005, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

26/01/2005 – Presidente do TRF1 
define com prefeitos do interior diretri-
zes para  instalação de varas federais 
– O presidente do TRF da 1ª Região, 
desembargador federal Aloísio Palmeira 
Lima, reuniu-se com prefeitos e outras 
autoridades de Barreiras, Campo For-
moso, Eunápolis, Feira de Santana, 
Guanambi, Jequié, Juazeiro, Paulo 
Afonso e Vitória da Conquista, para dis-
cutir as diretrizes para a implantação 
de varas federais naqueles municípios, 
o mais breve possível. O encontro foi 
realizado na tarde de ontem, no Audi-
tório Ministro Dias Trindade.

A instalação das novas varas é priori-
dade na atual administração do TRF 1. 
Conforme ressaltou o presidente Aloísio 
Palmeira, a interiorização da Justiça Fe-
deral trará benefícios não apenas para 
os municípios nos quais as varas estarão 
fisicamente instaladas, mas também a 
toda extensão de suas jurisdições.

Os prefeitos se mostraram bastante 
comprometidos com a escolha dos pré-
dios que abrigarão as varas até a cons-
trução das sedes definitivas. Para tanto, 
ficou esclarecido o tipo de edificação e 
os requisitos para garantir um bom ser-
viço à população. A partir da próxima 
semana, engenheiros do Tribunal es-
tarão vistoriando os prédios indicados 
pelas prefeituras. O presidente Aloísio 
Palmeira também informou haver, no 
orçamento deste ano, recursos para a 
compra dos equipamentos que serão 
utilizados nas varas, com previsão de 
liberação a partir de março próximo.

O encontro contou com a presença 
do desembargador federal Antônio Eze-
quiel da Silva, da diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia, juíza federal 
Mônica Aguiar, e de representantes da 
Caixa Econômica Federal.
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TRF1 reforma parcialmente sentença 
da 3ª Vara garantindo a servidoras 

conversão integral de licenças-prêmio 
não gozadas em pecúnia para aposentadoria

As servidoras aposentadas desta Seção 
Judiciária Relma Santos de Souza, Irene 
Bittencourt Araújo e Marina Silva Dantas 
são autoras de uma ação Ordinária distri-
buída originalmente para a 3ª Vara, em 
que pleiteiam a conversão em pecúnia 
das licenças especiais que adquiriram e 
que não foram gozadas, tampouco foram 
utilizadas para fins de aposentadoria, efe-
tuando-se o cálculo com base na última 
remuneração recebida, sem incidência de 
imposto de renda ou contribuição previ-
denciária.

O juiz federal substituto da 3ª Vara Ar-
naldo Pereira de Andrade Segundo julgou 
parcialmente procedente o pedido, extin-
guindo o feito com resolução de mérito 
(art. 269, I, do CPC), para condenar a 
União a pagar a cada uma das autoras 
o valor correspondente ao saldo de licen-
ças-prêmio não gozadas nem contadas 
em dobro para fins de aposentadoria que 
possuem, sobre o qual incidirão corre-
ção monetária e juros de mora, a partir 
da citação, pelos índices e percentagens, 

respectivamente, previstos no Manual de 
Orientação de Procedimentos para Cálcu-
los na Justiça Federal.

Na sentença do magistrado, apenas 
a co-autora Relma Santos de Souza que 
pleiteou a conversão de três períodos 
de licença-prêmio em pecúnia, não teve 
parte do seu pedido atendido. O julga-
dor entendeu que só se mostrava viável a 
conversão de dois períodos, atestados em 
documento juntado nos autos. O esclare-
cimento acerca do terceiro período, relati-
vo ao lapso no qual trabalhou na Câmara 
dos Deputados, demandaria a produção 
de provas que não foram requeridas no 
momento pertinente.

Na apelação ao TRF1, a co-autora foi 
bem sucedida e o tribunal julgou que os 
servidores têm direito a converter em pe-
cúnia o período de licença-prêmio adqui-
rido e não gozado ou não utilizado para 
contagem em dobro do tempo para fins 
de aposentadoria. Essa foi a fundamenta-
ção adotada pela 2ª Turma do TRF1 para 

determinar a conversão em pecúnia do 
período de trabalho no intervalo de 1950 
a 1960. O caso foi de relatoria do juiz fe-
deral convocado Cleberson José Rocha.

Segundo o magistrado, diferentemen-
te do que sustenta a União, não houve 
prescrição de qualquer parcela, por força 
da Resolução n. 120, de 2010, oportu-
nidade em que a Administração Pública 
reconheceu, na via administrativa, a pos-
sibilidade de conversão em pecúnia, por 
ocasião da aposentadoria, os períodos de 
licença-prêmio já adquiridos e não usufru-
ídos ou contados em dobro.

O relator ainda ressaltou em seu voto 
ser “assente na jurisprudência que o 
servidor possui direito a converter em 
pecúnia o período de licença-prêmio 
adquirido e não gozado ou não utilizado 
para contagem em dobro para fins de 
aposentadoria, desde que o beneficiário 
não esteja no exercício de suas ativida-
des funcionais”.

Fonte: TRF1

Os desdobramentos da operação Lava 
Jato aportaram na mais alta Corte do país. 
Ainda que a rede de ilícitos seja um dos 
mais importantes casos político-jurídicos 
dos últimos tempos, outros processos de 
relevância aguardam na pauta do STF.

Planos econômicos - O julgamen-
to da ADPF 165, que trata dos planos 
econômicos, foi iniciado em 2013. Em 
2014, o plenário determinou, a pedido 
da PGR, novas diligências nos processos, 
diante da informação da União de que 
haveriam erros em perícias nos autos. O 
novo parecer técnico apresentou cálculo 
diferenciado para o lucro bruto obtido pe-
los bancos nos Planos Cruzado, Bresser, 
Verão, Collor I e Collor II.

Planos econômicos, desaposentação e doação 
de campanhas à espera de decisão do STF

Pelos novos cálculos, a margem obtida 
nas operações da poupança foi de apro-
ximadamente R$ 21,87 bi entre 1987 e 
2008. O processo está concluso aguar-
dando indicação de novo ministro do STF, 
pois não há quórum para julgamento por 
impedimento de alguns ministros.

Desaposentação - O Supremo deu 
início ao julgamento dos RExts 661.256 
e 827.833, com repercussão geral reco-
nhecida, que vão definir se aposentados 
que continuaram a trabalhar podem tro-
car sua aposentadoria.

O recurso foi interposto pelo INSS contra 
decisão do TRF4, que assentou a possibi-
lidade de um segurado solicitar nova apo-
sentadoria, "com a contagem do tempo de 
serviço em que esteve exercendo atividade 
vinculada ao RGPS e concomitantemente 
à percepção de proventos de aposentado-
ria". O colegiado determinou a restituição 
integral os valores recebidos do INSS.

O ministro Barroso, relator, votou a fa-
vor da desaposentação e sugeriu que a de-
cisão do STF passe a surtir efeitos apenas 
após 180 dias para que o Congresso possa 
legislar sobre a questão. Caso contrário, 
começará a valer a decisão do Supremo.

Biografias não autorizadas - A ministra 
Cármen Lúcia é a relatora da ADIn 4.815, 
que pretende pôr fim à autorização prévia 
para publicação de biografias. Em 2013 
ela coordenou audiência pública sobre a 
ADIn, ajuizada pela Anel e que questiona 
a interpretação dos arts. 20 e 21 do CC, 

sob o argumento de que os dispositivos 
conteriam regras incompatíveis com a li-
berdade de expressão e de informação. 

Superlotação carcerária - O STF ini-
ciou o julgamento de RExt 580.252, 
sobre a responsabilidade do Estado por 
danos morais decorrentes de superlotação 
carcerária. O recurso foi interposto pela 
DPE/MS em favor de um cidadão conde-
nado a 20 anos de reclusão. Questiona-se 
a decisão do TJ/MS que negou indeniza-
ção por danos morais, apesar de reconhe-
cer que a pena é cumprida "em condições 
degradantes por força do desleixo dos ór-
gãos e agentes públicos".

Doação de campanhas - Pedido de vis-
ta do ministro Gilmar Mendes adiou uma 
conclusão do STF sobre o financiamento 
de campanhas eleitorais por empresas 
privadas. A maioria da Corte já votou no 
sentido da inconstitucionalidade de tal fi-
nanciamento, ao julgar a ADIn 4.650, na 
qual o Conselho Federal da OAB questio-
na os dispositivos da atual legislação.

Novos TRFs - Desde março de 2014 
está concluso para o ministro Fux a ADIn 
5.017, que trata da Emenda Constitucio-
nal 73/13, que cria quatro TRFs, das 6ª, 
7ª, 8ª e 9ª regiões.

A PGR manifestou-se favoravelmente 
à criação dos novos TRFs conforme dis-
posto na EC 73/13. O então presidente do 
STF, ministro Joaquim Barbosa, concedeu 
liminar em julho de 2013 suspendendo a 
Emenda Constitucional.


