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Aniversariantes
Hoje: Iran Esmeraldo Leite, juiz federal da 16ª Vara, Antonio Trindade de Jesus 

(Seção de Atermação), Camila Silva Barreto (7ª Vara), Manoel Paim de Abreu 
Filho (NUCJU), Eliete Luiza Bispo Lamego (NUBES) e Cynara  Ferreira Bezerra 
(Guananbi). Amanhã: Luciana Pereira Silva (17ª Vara), Caroline Guimarães dos 
Santos (19ª Vara), Almir Marques dos Santos (Eunápolis), Ronnie Cleuber Silva 
Moreira (Guanambi), Carmen Rosa de Sá Fonseca e Gomes (22ª Vara) e Márcio 
Augusto Magalhães Nepomuceno (NUASG).

Parabéns!

TRF1 confirma sentença da Vara de Ilhéus 
que inadmitiu reintegração de servidor 

exonerado por adesão a PDV
A Primeira Turma do TRF da 1ª Re-

gião confirmou, por unanimidade, sen-
tença da Vara Única de Ilhéus que julgou 
improcedente o pedido de anulação do 
ato que exonerou o autor em decorrência 
de sua adesão ao Programa de Desliga-
mento Voluntário (PDV), e de reintegra-
ção ao serviço público federal e ainda, in-
denização por danos materiais e morais.

Em suas razões, o apelante alegou 
que a Administração não cumpriu as 
promessas feitas para motivar a adesão 
ao Programa (orientação para busca de 
novo emprego, orientação para busca de 
negócio próprio ou diversas formas de 
prestação de serviço; requalificação e 
aperfeiçoamento profissional).

Em seu voto, o relator, desembar-
gador federal Carlos Augusto Brandão, 
destacou que não é possível a invalida-
ção do ato de exoneração por adesão ao 
Programa de Desligamento Voluntário 
sem ter sido evidenciada que a vontade 
do servidor decorreu de fraude, engodo 
ou outra “conduta escusa da Adminis-
tração”. Disse ainda não ser suficiente o 
juízo de valor formado pelo aderente, “a 
partir do insucesso de suas empreitadas 
pós-exoneração com vistas ao reingresso 
ao mercado de trabalho ou frustração das 
expectativas quanto à alternativa do em-
preendedorismo”.

O desembargador ressaltou que, por 
se tratar de adesão voluntária, a opção 

pela permanência no serviço não pode-
ria ensejar qualquer espécie de sanção 
aos trabalhadores, e que somente em 
face nas situações expressas na Lei n. 
8.112/90 é admissível a reintegração 
de servidor público. Na espécie, não se 
tem evidenciada hipótese de invalidade 
da demissão, por decisão administrativa 
ou judicial.

O relator concluiu argumentando que, 
“de tal sorte, ausente o ato ilícito, nulo e/
ou lesivo por parte da Administração, por 
não haverem satisfatoriamente demons-
trados nos autos, é imperioso admitir a 
inexistência de dano moral e/ou material 
passíveis de reparação e compensação”.

Fonte: TRF1

Periódicos da Biblioteca
Os periódicos abaixo se encontram 

disponíveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista Síntese de Direito Previden-
ciário n. 72 - Sumário: • Simultanei-
dade no Regime Geral de Previdência 
Social à luz do 
art. 32 da Lei n. 
8.213/1991 – 
Wladimir Marti-
nez;• Aposenta-
doria da pessoa 
com deficiência: 
a busca pela 
efetiva tutela 
administrativa – 
João Marcelino 
Soares; • Con-
tex tua l i zação 
das microrrefor-
mas previdenciárias face ao princípio 
da vedação de retrocesso social – Ta-
tiana Conceição Fiore de Almeida; • A 
inconstitucionalidade da desvinculação 
das receitas da União à luz do Inciso 
XI do Artigo 167 da Constituição Social 
e a falsa ideia do déficit previdenciário 
– Karen Costa Braga; • Aposentado-
ria Compulsória: inconstitucionalidade 
do artigo 100 do ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – Gustavo 
Filipe Barbosa Garcia.

Dica para publicação de Boletins 
Estatísticos na Biblioteca Digital

A Supervisora da Biblioteca Luzineide Oliveira lembra aos colegas que fazem 
inclusões de Boletins Estatísticos na Biblioteca Digital para sempre marcarem a 

opção “Sim” quando aparecer a 
pergunta: Este Ato deverá ser pu-
blicado no EDJF1? 

Marcando essa opção o ato 
será publicado também no Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 
1ª Região. 

A tela em questão é a a ilus-
tração ao lado.

O conselheiro Gustavo Alkmim, do 
CNJ, decidiu que publicações judiciais, 
como notificações, podem ser feitas du-
rante o recesso forense. Alkmim negou li-
minar à OAB/DF, reconhecendo a validade 
da resolução 19/16, do TJ/DF, que sus-
pendeu prazos processuais sem impedir 
eventual publicação de atos judiciais.

Entre 7 a 20 de janeiro não foram 
realizadas audiências ou sessões de jul-
gamento, exceto audiências de custódia 
e medidas consideradas urgentes para 
preservação de direitos, a critério do juiz.

A suspensão dos prazos, contudo, 
não afetou o expediente interno. Assim, 
o tribunal voltou às atividades no dia 9 
e a OAB requereu que fossem sustadas 
publicações feitas desde então e ainda 
durante o recesso forense local.

CNJ: Publicações judiciais podem 
ser feitas durante recesso forense

Alkmim julgou o pedido improceden-
te. Para ele, "o período de suspensão pro-
cessual trazido pelo CPC não se confunde 
com o recesso. Neste, além dos prazos 
suspensos, não é praticado qualquer ato 
processual (exceto os urgentes), seja pelo 
juiz, seja pela secretaria da vara". Para 
ele nada impede que as secretarias expe-
çam notificações, ficando garantida aos 
advogados a contagem dos prazos apenas 
a partir de 20 de janeiro.

A OAB/DF também questionou a de-
finição, na resolução do TJ/DF, de que 
prazos "que porventura iniciarem ou expi-
rarem no período" sejam adiados para o 
primeiro dia útil seguinte. A entidade de-
fendeu que, como os prazos são suspen-
sos de 20/12 a 20/1, conforme o art. 220 
do CPC, fica impedida qualquer previsão 
de início ou término de prazo no período.

O TJ explicou que "pode haver pra-
zos cuja contagem se inicia e expira na 
vigência do período legal de suspensão, 
tais como aqueles derivados de decisões 
judiciais proferidas em regime de urgên-
cia ou no intuito de preservar direitos ou 
impedir o seu perecimento". O início da 
contagem dos prazos e o reconhecimento 
do fim deles, segue o raciocínio, se da-
riam no primeiro dia útil.

Segundo Alkmim, embora durante o 
durante o período de 20/12 a 20/1 não 
se iniciam nem se extinguem prazos, a re-
solução do TJ regula situações urgentes, 
para preservar direitos ou impedir o pere-
cimento deles.

Embora a prática de qualquer ato seja 
vedada durante a suspensão do proces-
so, o juiz pode determinar atos urgentes 
para evitar dano irreparável, conforme 
o CPC. "É visível que a norma atacada 
tem a pretensão de reger estas situações 
excepcionais, o que pode ser verificado 
pela utilização do advérbio ‘porventura'."

"Não se verifica qualquer razão jurídi-
ca relevante para declarar a ilegalidade 
da norma, uma vez que esta não deixa 
dúvidas quanto às situações que podem 
se aplicar, bem como não dá margens a 
entendimentos no sentido de que a norma 
do art. 220 do CPC não será cumprida."

Retificação de 
informação estatística 
das Turmas Recursais
Houve imprecisão na informação do 

JFH de 1º/2 sobre a estatística relativa 
aos processos tramitando nas Turmas Re-
cursais. Não informamos os números da 
tramitação  ajustada. Ao invés do divulga-
do, as Turmas Recursais encerram 2016 
com 42.845 processos, reduzindo em 
9.995 o acervo em relação a 2015.

Em números ajustados, a 1ª Turma 
Recursal fechou o ano com 9.935 recur-
sos; a 2ª Turma encerrou com 11.007 
recursos; a 3ª Turma com 10.377 e a 4ª 
Turma Recursal com 11.526.

Os números informados na edição de 
1º/2, já corrigidos na versão eletrônica 
do JFH e no site, são de tramitação nor-
mal para cada turma e relator. 

Os dados relativos à tramitaçao ajus-
tada por relator ainda não foram dispo-
nibilizados pela Seção de Modernização 
Administrativa. O JFH divulgará tais nú-
meros ainda esta semana, assim que a 
SEMAD os disponibilizar.


