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Aniversariantes  
Hoje: Dra. Dayana de Azevedo Baião 
de Souza, juíza federal da Subseção 
de Itabuna, Mônica Salgueiro de Melo 
Sarpa (4ª Vara), Pedro Henrique Car-
valho Macedo e Silva (COJEF) e Tere-
sa de Jesus Leitão (NUCJU). Amanhã: 
Larissa de Mello Braga (16ª Vara), 
Marcelo Silva Athayde (Vitória da 
Conquista) e Maria das Graças Olivei-
ra (Express Clean).

Parabéns!!!

Na última sexta-feira, 31, a 4ª Vara 
desta seccional fez uma festa surpresa 
para se despedir do servidor João Isaías, 
que está se aposentando após 20 anos 
de trabalho na Justiça Federal.

A confraternização contou com a pre-
sença de mais de 30 pessoas e esteve 
repleta de depoimentos de vários colegas 
de trabalho. Dentre eles, a juíza federal 
da 4ª Vara, Dra. Claudia Scarpa, apro-
veitou o momento para fazer um discur-
so emocionante ao servidor, elogiando 
seu trabalho desenvolvido durante os 15 
anos dedicados à Seção Judiciária da 
Bahia, destacando também a sua impor-
tância para a instituição e a falta que ele 
fará para todos.

João declarou que sempre se sentiu 
bem trabalhando na Justiça Federal e 
que seus 20 anos de serviços não são 
somente um trabalho e sim uma vida. 
“Aprendi muito na vida e me sinto hon-
rando em poder chegar a este estágio”, 
disse. Ele também aproveitou o momen-
to para agradecer a companhia de todos 
os juízes, diretores e colegas de trabalho.

João Isaías iniciou sua carreira na 
Justiça Federal em agosto de 1994, na 
Seção Judiciária de Roraima. Passados 

Festa de despedida
para João Isaías na 4ª Vara

cinco anos, foi transferido para a Seção 
Judiciária da Bahia, onde hoje encerra 
sua jornada. Durante esse tempo, além 
do seu trabalho na 4ª Vara, João acabou 
se tornando o mestre de cerimônias ofi-
cial das principais solenidades que acon-
teceram nesta Seccional.

Sobre como pretende aproveitar a 
aposentadoria, ele afirmou que deve tirar 
férias por um tempo, mas que não quer 
ficar inativo. Assim que surgirem con-
vites e possibilidades, ele quer voltar à 
Seccional, seja para atuar como mestre 
de cerimônias ou como intérprete de es-
panhol nas varas criminais.

Mantendo sentença proferida pela 
16ª Vara desta Seção Judiciária, a 7ª 
Turma do TRF da 1ª Região negou provi-
mento à apelação de uma empresa que 
objetivava afastar a exigibilidade da con-
tribuição previdenciária sobre os valores 
pagos a título de intervalo intrajornada, 
entendendo assim os magistrados que a 
hora de repouso e alimentação integra o 
conceito de remuneração, sendo legal, 
portanto, a incidência de contribuição 
previdenciária. 

TRF1 mantém sentença da 16ª Vara
que validou contribuição previdenciária

sobre Hora Repouso Alimentação
No recurso, a empresa apelante de-

fende a não incidência da contribuição 
previdenciária sobre as parcelas atinen-
tes ao intervalo intrajornada em razão de 
sua natureza indenizatória. Dessa forma, 
requer, a demandante, a compensação 
dos valores recolhidos indevidamente 
atualizados pela taxa Selic, observada a 
prescrição decenal.

Ao analisar a questão, o Colegiado 
rejeitou as alegações trazidas pela recor-
rente. Com relação à prescrição decenal, 
a Corte ressaltou que o Supremo Tribunal 
Federal (STF), em recente julgamento, re-
conheceu a inconstitucionalidade do arti-
go 4º, segunda parte, da LC 118/2005, 
decidindo pela aplicação da prescrição 
quinquenal à repetição de indébito nas 

ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 
2005, que é o caso em apreço.

Sobre o argumento de que o intervalo 
intrajornada teria natureza indenizatória, 
a Turma ponderou que o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e o TRF1 têm ado-
tado o entendimento de que é legítima a 
incidência da contribuição previdenciária 
sobre a verba denominada hora repouso 
alimentação. “A Hora Repouso Alimenta-
ção (HRA) é, portanto, retribuição pelo 
trabalho ou pelo tempo à disposição da 
empresa e se submete à contribuição 
previdenciária”, diz a decisão.

O relator do recurso foi o desembar-
gador federal Reynaldo Fonseca. O pro-
cesso é 0033201-26.2011.4.01.3300.

Fonte: TRF – 1ª Região

CJF libera mais de R$ 
712 milhões em RPVs
O Conselho da Justiça Federal li-

berou aos tribunais regionais federais 
os limites financeiros no valor de R$ 
712.528.184,74 relativos às requisi-
ções de pequeno valor (RPVs) autuadas 
em setembro de 2014. O depósito na 
conta dos beneficiários é feito de acor-
do com os cronogramas de cada TRF. O 
Conselho informa ainda que, somente 
na sexta-feira (31/10), a Secretaria do 
Tesouro Nacional liberou a verba para o 
pagamento das RPVs.

Do total geral, R$ 448.803.410,76 
correspondem a processos previdenciá-
rios – revisões de aposentadorias, pen-
sões e outros benefícios, que somam um 
total de 53.711 ações, beneficiando, em 
todo o país, 60.023 pessoas.

O Conselho esclarece ainda que cabe 
aos tribunais regionais federais, segundo 
cronogramas próprios, fazer o depósito 
desses valores nas contas dos benefici-
ários, dos recursos financeiros liberados 
nesta data. Com relação ao dia em que 
as contas serão efetivamente liberadas 
para saque, esta informação deve ser 
buscada na consulta processual, na In-
ternet, no endereço do portal do tribunal 
regional federal responsável.

RPVs a serem pagas em cada região 
da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região (sede em Brasília-DF, 
abrangendo os estados de MG, GO, TO, 
MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP) 
– Geral: R$ 196.614.780,45. Previden-
ciárias: R$ 140.802.166,73 – 15.634 
pessoas beneficiadas, em 14.386 ações;

TRF da 2ª Região (sede no Rio de 
Janeiro-RJ, abrangendo também o ES) – 
Geral: 66.014.486,80. Previdenciárias: 
R$ 30.618.346,12– 2.450 pessoas be-
neficiadas, em 2.450 ações;

TRF da 3ª Região (sede em São Pau-
lo-SP, abrangendo também o MS). Geral: 
R$ 125.287.837,16. Previdenciárias: 
R$ 89.465.870,32 – 8.149 pessoas 
beneficiadas, em 7.289 ações;

TRF da 4ª Região (sede em Porto 
Alegre-RS, abrangendo os estados do PR 
e SC). Geral: R$ 185.775.980,93. Previ-
denciárias: R$ 132.685.856,73– 23.009 
pessoas beneficiadas, em 21.119 ações.

TRF da 5ª Região (sede em Recife-PE, 
abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN 
e PB). Geral: R$ 138.835.099,40. Previ-
denciárias: R$ 55.231.170,86 – 10.781 
pessoas beneficiadas, em 8.467 ações.

Abertas
inscrições do Prêmio 

Conciliar é Legal
Tribunais, magistrados, instrutores 

em mediação e conciliação, faculdades, 
empresas e advogados que apresentem 
práticas testadas em conciliação poderão 
concorrer ao Prêmio Conciliar é Legal, pro-
movido pelo Conselho Nacional de Justi-
ça. O interessado deve ler o regulamento, 
preencher o formulário de inscrição (am-
bos disponíveis em http://www.cnj.jus.br/
programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/con-
ciliacao/premio-nacional-da-conciliacao/5-
-edicao-2014) e encaminhá-lo ao email 
premioconciliar@cnj.jus.br. O prazo final 
para enviar a prática é 18/11.

O Prêmio Conciliar é Legal busca iden-
tificar, premiar, disseminar e estimular 
ações que colaborem para aproximação 
das partes e a efetiva pacificação dos 
conflitos. Os participantes concorrerão 
dentro das categorias: Tribunal Estadual, 
Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal 
Regional Federal, Instrutores de Mediação 
e Conciliação, Ensino Superior, Advocacia, 
Demandas Complexas e Sociedade Civil.

As práticas que concorrerem ao Prêmio 
ficarão diponíveis ao CNJ e a qualquer 
instituição que componha o sistema judi-
cial brasileiro, para futura implementação.

Os trabalhos inscritos serão julgados 
pelos seguintes critérios: eficiência, res-
tauratividade das relações sociais, criati-
vidade, replicabilidade, satisfação do usu-
ário, alcance social e desburocratização. 

Em tempo, a IX Semana Nacional da 
Conciliação, ocorrerá entre os dias 24 e 
28 de novembro.

Fonte: Agência CNJ de Notícias


