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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULAR/PRESI600- ~39 Brasília, ~O de setembro de 2009. 

A ssUNTO: Processos apreciados pelo Conselho da Justiça Federal. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Encaminho a Vossas Excelências, para conhecimento, cópias de decisões 

do Conselho da Justiça Federal, bem como relatórios, votos e certidões de 

julgamentos, conforme quadro abaixo: 

PROCESSO ASSUNTO 

Trata de consulta formulada pelo Tribunal Regional 

Federal da 2a Região acerca da necessidade de reposição 

2006.16.3301 dos valores referentes ao imposto de renda não recolhido 

sobre o abono de permanência no período de 

·aneiro/2006 a maio/2007. 

2008.16.2172 

2008.16.2191 

2008.16.2732 

Trata de decisões judiciais que reconhecem a juízes 

Trata de consulta acerca da possibilidade de contagem 

em dobro do período de licença-prêmio auferida e não 

gozada na esfera ·estadual, para fins de aposentadoria na 

administra ão federal. 

Trata de pedido de servidores da Seção Judiciária do 

Maranhão e do Sindjus-DF, no sentido de que seja 

reconhecido o direito à incidência de juros moratórios 

sobre os valores devidos aos servidores alcançados pelo 

reenquadramento de que trata o art. 22 da Lei n . .-----,...'--' 

11 .416/2006. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROCESSO ASSUNTO 

Trata de recomendação do Tribunal de Contas da União 
acerca da conveniência da maf')utenção, na Justiça 

2008.16.3026 Federal, de profissionais de nível Intermediário, área de 
Serviços Gerais, cargo Técnico Judiciário, especialidade 
Segurança e Transporte. 

Trata de pedido de servidores deste Tribunal Regional 
2008.16.3027 Federal concernente à atualização dos valores referentes 

à Vantagem Pessoal Identificada- VPNI/Quintos. 

Trata de pedido de providências solicitado pelo juiz 
Rogério Volpatti Polezze, da 3a Vara Federal da Subseção 

2009.18.0009 
Judiciária de São Bernardo do Campo - SP, contra 
decisão adotada no âmbito do Tribunal Regional Federal 
da 3a Região quanto ao cômputo do seu tempo de serviço 
como juiz federal substituto. 

Trata da aplicação da vantagem do art. 184 da Lei n. 

2009.16.0148 
1. 711 /52 e do art. 192 da Lei n. 8.112/90 aos magistrados, 
em face da decisão do Conselho da Justiça Federal, em 
sessão realizada no dia 13 de agosto do ano em curso. 

Atenciosamente, 

TRF-1• REGlÂO/tMP.15.02-05 


