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Aniversariantes
Hoje: Leandro Gomes (Itabuna), Leo-
nardo Oliveira (Turma Recursal), André 
Borges (21ª Vara), Fábio de Jesus (4ª 
Vara) e  Marlene de Jesus (13ª Vara). 
Amanhã: André Ferreira (Jequié), José 
Carlos Bispo (NUCJU), Renato Lobo 
(7ª Vara), Tiago Sardeiro (Itabuna), Vil-
ma Tavares (Barreiras), Myrna Rocha e 
Camila Valverde (ambas da Turma Re-
cursal). Parabéns!

Novo restaurante 
do prédio dos JEFs 

Começa a funcionar hoje o novo restau-
rante e lanchonete do prédio dos JEFs e 
Turmas Recursais.

Subseção Judiciária de Jequié 
recebe novo magistrado

O juiz federal substituto Jorge Peixoto entrou em exercício na Subseção Judiciária de 
Jequié  no último dia 9/01, removido da Subseção de Barreiras. A juíza federal Karine 
Costa Carlos Rhem ofereceu um lanche especial para lhe dar as boas vindas.

 O magistrado é natural de Jequié, formou-se em Direito na UFBA, foi advogado da 
EMBASA e  Analista Judiciário daquela Subseção de  outubro de 2012 a março de 2015, 
quando foi nomeado no XV Concurso de Juiz Federal Substituto do TRF da 1ª Região.

Na ocasião de sua entrada em exercício no cargo de juiz federal substituto da Subseção 
de Jequié, o magistrado disse que estava duplamente feliz: por voltar a Jequié, para perto 
de seus familiares, e por voltar a trabalhar na Subseção.

O STJ tem 19 teses definidas sobre re-
muneração de servidores públicos. Elas fo-
ram reunidas na ferramenta Jurisprudência 
em Teses, no site da corte que apresenta 
diversos entendimentos do STJ sobre te-
mas específicos e os precedentes mais re-
centes sobre o tema. Abaixo, 16 das teses.

1) A questão relativa à indenização por 
omissão legislativa, decorrente da falta de 
encaminhamento de lei que garanta aos 
servidores públicos o direito à revisão ge-
ral anual dos seus vencimentos (artigo 37, 
X, da Constituição Federal), tem natureza 
constitucional, razão pela qual não pode 
ser apreciada em sede de recurso especial.

2) Não compete ao Poder Judiciário 
equiparar ou reajustar os valores do auxílio-
-alimentação dos servidores públicos.

3) É indevida a devolução ao erário de 
valores recebidos de boa-fé, por servidor 
público ou pensionista, em decorrência de 
erro administrativo operacional ou nas hi-
póteses de equívoco ou má interpretação 
da lei pela Administração Pública. 

4) É de 200 horas mensais o divisor 
adotado como parâmetro para o pagamen-
to de horas extras aos servidores públicos 
federais, cujo cálculo é obtido dividindo-
-se as 40 horas semanais (art.19 da Lei 
8.112/90) por 6 dias úteis e multiplican-
do-se o resultado por 30.

5) O pagamento do adicional de penosi-
dade (artigo 71 da Lei 8.112/90) depende 
de regulamentação do Executivo Federal.

6) A incorporação de quintos decorren-
tes do exercício de funções comissionadas 
aos vencimentos de servidores públicos fe-
derais somente é possível até 28/2/1995, 
enquanto que, no interregno de 1/3/1995 a 
11/11/1997 a incorporação devida seria de 
décimos, sendo indevida qualquer conces-
são a partir de 11/11/1997, data em que a 
norma autorizadora da incorporação foi ex-
pressamente revogada pela MP1.595-14, 
convertida na Lei 9.527/1997 (artigo 15).

7) Os efeitos do Decreto 493/92, que 
regulamentou o pagamento da Gratificação 
Especial de Localidade devem retroagir à 
data em que se encerrou o prazo de 30 
dias previsto no artigo 17 da Lei 8.270/91.

8) A lei que cria nova gratificação ao 
servidor sem promover reestruturação ou 
reorganização da carreira não tem aptidão 
para absorver índice de reajuste geral.

9) A fixação ou alteração do sistema 
remuneratório e a supressão de vantagem 
pecuniária são atos comissivos únicos e de 
efeitos permanentes, que modificam a situ-
ação jurídica do servidor e não se renovam 
mensalmente.

10) A contagem do prazo decadencial 
para a impetração de mandado de segu-
rança contra ato que fixa ou altera sistema 
remuneratório ou suprime vantagem pecu-
niária de servidor público inicia-se com a 
ciência do ato impugnado.

11) Não cabe o pagamento da aju-
da de custo prevista no artigo 53 da Lei 
8.112/90 ao servidor público que partici-
pou de concurso de remoção.

12) É devida ao servidor público apo-
sentado a conversão em pecúnia da licen-
ça-prêmio não gozada, ou não contada em 
dobro para aposentadoria, sob pena de en-
riquecimento ilícito da Administração.

13) O prazo prescricional de cinco anos 
para converter em pecúnia licença-prêmio 
não gozada ou utilizada como lapso tempo-
ral para jubilamento tem início no dia pos-
terior ao ato de registro da aposentadoria 
pelo Tribunal de Contas.

14) Os efeitos da sentença trabalhista, 
quanto ao reajuste de 84,32%, (IPC de 
março de 1990), têm por limite temporal 
a Lei 8.112/90, que promoveu a transposi-
ção do regime celetista para o estatutário.

15) O termo inicial da prescrição do 
direito de pleitear a indenização por férias 
não gozadas é o ato de aposentadoria do 
servidor.

16) A Vantagem Pecuniária Individual 
(VPI) possui natureza jurídica de Revisão 
Geral Anual, devendo ser estendida aos 
Servidores Públicos Federais o índice de 
aproximadamente 13,23%, decorrente do 
percentual mais benéfico proveniente do 
aumento impróprio instituído pelas Leis 
10.697/2003 e 10.698/2003.

STJ divulga 19 teses tratando de 
remuneração de servidores públicos

Nova versão do SEI entra 
em funcionamento hoje

O TRF1 disponibilizará para toda 
a 1ª Região, a partir de hoje, 30 de 
janeiro, a versão 3.0 do Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI).

Conforme alertado pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação, há possi-
bilidade que o SEI fique indisponível no 
decorrer do dia de hoje, uma vez que 
o procedimento de atualização depende 
da evolução do processo de migração 
de dados da antiga versão para a atual. 
Por se tratar de uma mudança significa-
tiva, o sistema poderá apresentar, após 
o procedimento de atualização, proble-
mas de performance e instabilidades, 
que serão tratados pela Secin, assim 
que identificados.

Desenvolvida pelo TRF4 e adotada 
em 2014 pelo TRF1 para promover 
maior eficiência administrativa na ges-
tão de processos e documentos eletrô-
nicos, a nova versão da ferramenta trará 
25 novidades.

Cadastre sua ideia ou boa prática 
para expandir o conhecimento

O Comitê Multidisciplinar de Gestão 
do Conhecimento do TRF1 (Cogecon), 
por meio da Divisão de Biblioteca, desen-
volveu uma base de dados para cadastrar 
boas práticas sobre gestão judicial e ad-
ministrativa.

Isso porque a gestão do conhecimento, 
instituída pelo Tribunal por meio da Reso-
lução Presi 32/2016, tem como objetivo 
principal o de aproveitar recursos que já 
existem no tribunal, organizá-los em base 
de dados, auxiliando, assim, no acesso de 
todos à informação – o que evita, também, 
retrabalho e traz economia de recursos.

Para cadastrar sua boa prática, 
acesse:www.trf1.jus.br/dspace/hand-
le/123/102293. No local já estão inseridas 
algumas ações sobre gestão judicial e ad-
ministrativa e poderá ser utilizado, também, 
pelas unidades que alcançaram bom de-
sempenho nas atividades, conforme a cam-
panha do Selo Estratégia em Ação, que tem 
como objetivo premiar as unidades jurisdi-
cionais do primeiro grau da Justiça Federal 
da 1ª Região que se destacaram no cumpri-
mento das metas estratégicas processuais.

Entre em contato pelo email cogecon.
trf1@trf1.jus.br e cadastre a sua ideia ou 
a sua prática.


