
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017745-30.2018.4.01.8008/TRF 1ª REGIÃO

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Cuida-se  de  recurso  administrativo  (SEI8363097)  interposto  pelos  ex-servidores
aposentados do Quadro de Pessoal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, Ângela dos Santos
Menezes e  Raimundo Santos Menezes,  em face de decisão da Diretoria-Geral  (SEI8039009),  que
indeferiu pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada em dobro
para  aposentadoria  ou  abono  permanência,  ao  fundamento  de  ocorrência  da  prescrição,  com
fundamento no art. 112 da Lei nº 8.112/90, c/c o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Sustentam os recorrentes,  em síntese, que o instituto  da prescrição é regido pelo
princípio da actio nata, ou seja, no caso, o prazo prescricional somente teve início no momento em que
os recorrentes tomaram conhecimento da violação do direito, que, na presente hipótese, se deu em julho
de 2018.

A Divisão de Legislação de Pessoal deste Tribunal – DILEP manifestou-se pelo não
provimento do recurso, nos termos do Parecer SEI8632510.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Como relatado,  cuida-se de recurso administrativo  (SEI8363097)  interposto  pelos
ex-servidores aposentados do Quadro de Pessoal  da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais,
Ângela dos Santos Menezes e  Raimundo Santos Menezes,  em face de decisão da Diretoria-Geral
(SEI8039009), que indeferiu pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem
utilizada  em  dobro  para  aposentadoria  ou  abono  permanência,  ao  fundamento de  ocorrência  da
prescrição, com fundamento no art. 112 da Lei nº 8.112/90, c/c o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

 A decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos:

A fim de preservar a segurança jurídica e de resguardar o princípio da economia, a teor do art.
2º da Lei n. 9.784/99, passo a analisar os pedidos de forma conjunta.

O Decreto nº 20.910/1932, no art. 1º, informa que a prescrição quinquenal incide sobre qualquer
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direito ou ação contra a Fazenda Federal, a ser contada da data do ato ou fato do qual se
originar.

A Resolução do CJF nº 48/2009, datada de 25 de fevereiro de 2009, reconheceu o direito e
autorizou a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos
ou  contados  em  dobro  para  aposentadoria.  A  Resolução  nº  120/2010  –  CJF,  revogou
expressamente a

Resolução 48/2009, para conferir nova redação ao art. 88, § 1º, da Resolução 05/2008 (CNJ),
para  estabelecer  que  a  pretensão  deve  ser  exercida  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da
aposentadoria.

Dentre os pedidos apresentados, a aposentadoria mais recente, concedida ao servidor Paulo
Augusto da Silva, remonta à data de 14.02.2013, conforme Atos do Presidente do TRF da 1ª
Região, publicado no Diário da Justiça – Seção II (6510422). O pleito administrativo relativo à
conversão foi apresentado em 25/07/2018, passados mais de 05 (cinco) anos, assim como as
demais pretensões indicadas nos processos sei constantes do documento 7424810.

Sobre o termo a quo da contagem do prazo prescricional, compete registrar que a jurisprudência
do STJ “é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão
em  pecúnia  de  licença-prêmio  não  gozada  e  nem  utilizada  como  lapso  temporal  para  a
aposentadoria,  tem como termo a quo a  data  em que ocorreu a aposentadoria  do servidor
público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10;
AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg
no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel.
Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09;
AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09;
AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06” (Recurso
Especial nº 1.254.456/PE, Relator Ministro Benedito Gonçalves – Data Julgamento 25-04-2012).

Na espécie, mesmo que se adote o entendimento de que o prazo prescricional inicia-se a partir
do instante em que o indivíduo possa exercer a sua pretensão, por força do princípio da actio
nata,  a  exemplo  de  precedente  do  TCU,  exarado  no  Acórdão  n.  3.263/2012,  os  pleitos
apresentados,  de  igual  forma,  encontram-se  prescritos.  O  reconhecimento  do  direito  pela
Administração,  no  âmbito  da  Justiça  Federal  de  1º  e 2º  graus,  deu-se  com publicação  da
Resolução 48/2009 – CNJ, em 25-02-2009, desta data até a apresentação dos pedidos no ano de
2018 passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

Diante do exposto, acolho o Parecer SEASJ (7842568), encampando sua fundamentação como
razão de decidir, motivo pelo qual indefiro os pedidos apresentados pelos servidores aposentados
relacionados na tabela 7424810, diante da ocorrência da prescrição, com fundamento no art.
112, da Lei nº 8.112/90, c/c o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Os  recorrentes  alegam  que  à  época  de  sua  aposentadoria  tinham  ciência  da
impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, todavia após seu desligamento da JFMG
vieram várias resoluções do CJF, por eles desconhecidas, autorizando o pagamento.

Sustentam que a contagem do prazo prescricional não pode ter início nem do ato da
aposentadoria  nem do registro  no TCU,  e  sim a  partir  da  ação exercitável,  pois  o  instituto  da
prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, no caso, o prazo prescricional somente teve
início no momento em que os recorrentes tomaram conhecimento da violação do direito, que se deu em
julho de 2018, quando receberam convocação do Tribunal para requerer junto à SELEP o pagamento de
suas licenças-prêmio não gozadas.

A Divisão de Legislação de Pessoal deste Tribunal – DILEP (SEI8632510) emitiu
parecer pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado pelos ex-servidores aposentados Ângela dos
Santos Menezes  e  Raimundo Santos Menezes (8363097) em face de decisão proferida pela
Diref/SJMG que indeferiu o pedido de conversão de suas licenças prêmio em pecúnia, em razão
da ocorrência da prescrição.

Sustentam os requerentes, em síntese, que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata, ou seja, no caso, o prazo prescricional somente teve início no momento em que os
recorrentes tomaram conhecimento da violação do direito, que, na presente hipótese, se deu em
julho de 2018.
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Citam, em defesa de seus argumentos, acórdãos deste Tribunal, do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o § 1º do art. 88 da Resolução 05/2008 do Conselho da Justiça Federal que:

[...]

§ 1º Também serão convertidos em pecúnia, por ocasião da aposentadoria do servidor, os
períodos de licença-prêmio já adquiridos e não usufruídos e nem contados em dobro,
desde que o pedido, na via administrativa, seja feito dentro dos cinco anos seguintes à
data da aposentadoria.

Do simples cotejo do dispositivo acima transcrito com os documentos (6539857 e 6389352),
observa-se que o direito ora pleiteado encontra-se fulminado pela prescrição.

Vejamos:  Os  Atos  de  Aposentadoria  dos  ex-servidores foram  publicados  em  05/06/1991  e
15/04/94. Os pedidos de conversão da Licença prêmio em pecúnia, por sua vez, ocorreram em
37/07/2018 e 07/07/2018. Ora, entre a data da aposentação e os requerimentos apresentados
pelos ex-servidores aposentados, já se passaram mais de vinte anos.

Disse, com acerto, o Núcleo Jurídico da Seção Judiciária de Minas Gerais, quando da análise
da questão (8518719 e 8517449):

O  recorrente  sustenta  a  tese  que  o  início  da  contagem  do  prazo  prescricional
deve ocorrer a partir do conhecimento do fato.

Colhem-se da decisão Diref (8039009), para justificar o indeferimento da pretensão, os
seguintes fundamentos: 

“(...) Sobre o termo a quo da contagem do prazo prescricional, compete registrar que a
jurisprudência  do  STJ  “é  uníssona  no  sentido  de  que a  contagem  da  prescrição
quinquenal  relativa  à  conversão  em  pecúnia  de  licença-prêmio  não  gozada  e  nem
utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em
que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes:  RMS 32.102/DF,  Rel.  Min.  Castro  Meira, Segunda  Turma,  DJe 8/9/10;
AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10;
AgRg no  REsp  810.617/SP,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  Sexta  Turma,  DJe 1/3/10;  MS
12.291/DF,  Rel.  Min.  Haroldo  Rodrigues  (Desembargador  convocado  do  TJ/CE),
Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06” (Recurso Especial nº 1.254.456/PE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves – Data Julgamento 25-04-2012). 

Na espécie, mesmo que se adote o entendimento de que o prazo prescricional inicia-se a
partir  do  instante  em que o  indivíduo  possa  exercer a  sua  pretensão,  por  força  do
princípio  da  actio  nata,  a  exemplo  de  precedente  do TCU,  exarado  no  Acórdão  n.
3.263/2012,  os  pleitos  apresentados,  de  igual  forma,  encontram-se  prescrito.  O
reconhecimento do direito pela Administração, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º
graus, deu-se com publicação da Resolução 48/2009 – CNJ, em 25-02-2009, desta data
até a apresentação dos pedidos no ano de 2018 passaram-se mais de 05 (cinco) anos”. 

O servidor, aposentado no ano de 1995, apresentou requerimento de conversão no dia 09
de julho de 2018, passados mais de cinco anos da data da aposentadoria.  Ademais,
analisado o pleito sob a ótica da teoria da actio nata, constata-se, igualmente, que o
recorrente  não  faz  jus  à  pretensão,  consoante  assinalado  na  manifestação  anterior
(8034939), porque “o marco prescricional de 05 (cinco) anos iniciara-se em 25/02/2009,
data da constituição e do reconhecimento do direito material  pelo CJF, por meio da
Resolução 48/2009”.

Com a publicação da modificação da Resolução CJF n. 5/2008, dada pela Resolução 48,
de  25.02.2009,  foi  reconhecido  na  órbita  administrativa  o  direito  à  conversão  dos
períodos de licença-prêmio adquiridos em pecúnia , iniciando-se a partir daí o prazo
prescricional  para  que  o  titular  do  direito  lesionado  vindicasse  na  esfera
administrativa/judicial a indenização pelo não usufruto do período de licença-prêmio por
assiduidade. A administração não tem a obrigação de conceder a vantagem de ofício, e
ainda que tivesse, caberia o servidor, titular do direito subjetivo, ante a suposta omissão
da Administração, ter lhe provocado, antes, porém, do transcurso do prazo prescricional.

O início da contagem do prazo prescricional, a teor do art. 189[1]  do Código Civil,
começa  a  o  correr  a  partir  da  violação  do  direito  ou  da  lesão  e  não  a  partir  do
conhecimento da norma.  O STJ, no Recurso Especial n. 1.003.955/RS, relatado pela
Ministra Eliana Calmon, sob a égide dos recursos repetitivos, assentou que: “ o termo
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inicial  da  prescrição  surge  com  o  nascimento  da  pretensão  (actio  nata),  assim
considerada  a  possibilidade  do  seu  exercício  em  juízo.  Conta-se,  pois,  o  prazo
prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo
titular do direito”. Na mesma linha, no REsp n. 1148236/RN, o Ministro Nunes maia
Filho anotou que “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja,
o curso do prazo prescricional  tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito
tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo”.

Acerca da teoria da actio nata,  pode-se destacar o entendimento paradigmático tomado
pelo TCU no Acórdão n. 3263/2012, relatado pelo ministro JOSÉ JORGE. Confira:

14.     Julgo  mais  adequado,  repisando  que  até  a  prolação  do  Acórdão  1.980/2009-
Plenário restava consolidado o entendimento de que a conversão em comento não era
devida, fixar como termo inicial para a contagem do prazo prescricional para o exercício
do direto em apreço a data de seu reconhecimento administrativo, ou seja, a data em que
o Acórdão 1.980/2009-Plenário foi prolatado.

15.     Em  amparo  ao  raciocínio  acima  delineado,  destaco  que  o  próprio  Supremo
Tribunal  Federal  reviu  seu  posicionamento  exarado  no  âmbito  do  Processo
Administrativo 331583, e, em sessão administrativa acontecida em 15/5/2012, na linha
do voto apresentado pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, cujo excerto aplicável transcrevo a
seguir, fixou como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data em que foi
reconhecido, no âmbito daquele STF, o direito à conversão em pecúnia dos períodos de
licença-prêmio por assiduidade não gozados e tampouco contados em dobro para fins de
aposentadoria. Veja-se:

“ [...]

O  instituto  da  prescrição  administrativa,  elemento  fundamental  e  indispensável  à
estabilidade das relações entre o administrado e a administração e entre essa e seus
servidores  vem regulado  no  Decreto  nº  20.910/37,  incidindo,  no  caso,  o  art.  1º  do
referido decreto,  que dispõe que ‘todo e qualquer direito  ou ação contra a  Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem (sic) em cinco
anos contados da data do ato ou fato o quão se originarem’.

A prescrição administrativa, na ótica do servidor, é a perda do prazo para recorrer da
decisão administrativa, pois as relações jurídicas reguladas pelo direito não podem ser
incertas.  A  segurança  jurídica  é,  pois,  princípio  diretor  e  basilar  da  salvaguarda  e
pacificidade e da estabilidade das relações jurídicas.

No caso dos autos, obsevo que, até aqui, não havia uniformidade de entendimento quanto
à exegese do art. 87 da Lei 8.112/90, na redação anterior à Lei nº 9.527/97, tampouco
quanto à correta extensão do preceito do art. 7º da Lei nº 9.527/97, especialmente no
tocante à possibilidade de conversão em pecúnia, da licença prêmio não usufruída ou
não computada para fins de aposentadoria, gerando manifestações e decisões as mais
diversas  e  divergentes,  com  evidente  insegurança  jurídica  na  relação  entre  a
administração entre a administração e os servidores.

[...]

No  âmbito  deste  Supremo  Tribunal  Federal,  a  disparidade  de  tratamento  e  de
entendimento  somente  teve  sua  pacificação  com  a  recente  decisão  tomada  pelos
Ministros  da  Corte  na  sessão  administrativa  de  21/09/2011.  Tal  decisão  deve  ser
considerada como revisão a posição até então adotada por este Tribunal, com efeito
constitutivo do direito dos servidores já aposentados de serem indenizados por eventuais
danos  sofridos  pelo  não  reconhecimento  do  direito,  a  tempo  e  modo,  na  forma  da
legislação e da ordem jurídica.

Dessa forma, segundo entendo, o prazo prescricional deve ser contado (termo inicial) da
data da sessão administrativa que autorizou a conversão em causa (21/9/2011), pois se,
ante da referida data, não se reconhecia administrativamente o direito ao pagamento da
indenização na hipótese presente, não se pode impor o ônus ao servidor que, de boa fé,
não requereu administrativamente  a conversão da licença prêmio em pecúnia, sabedor
que era da negativa do seu direito pelo setor de recursos humanos desta Corte.

Diante do exposto, nos termos do art. 1º do Decreto 2.910/32, proponho que o termo a
quo do prazo prescricional para requerer o direito de fundo discutido nestes autos seja
contado da data de 21/09/2011, considerada, no meu entender, como a data do ato ou
fato que originou tal direito.” (grifos acrescidos) 

16.    De igual modo, a corte especial do STJ, ao julgar o MS-17.406-DF, impetrado
contra ato praticado por seu presidente, unanimemente considerou que “o termo a quo
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para contagem do prazo prescricional é a data da sessão administrativa que reconheceu
o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, ocorrido,  na hipótese [daquele
STJ], quando do julgamento do procedimento administrativo em 3/12/2009”.

17.    Na mesma linha do STF e do STJ, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em
deliberação de natureza administrativa, afastou a incidência de prescrição em relação à
data  de  aposentadoria  e  considerou  como  termo  inicial  para  a  contagem do  prazo
prescricional aplicável à matéria a data em que aquela Corte reconheceu a possibilidade
de  indenização  de  licenças-prêmio  não  gozadas  por  servidor  aposentado.  Veja-se  a
ementa e excerto do voto condutor do PA - 18362-79.2010.5.00.0000: 

“RECURSO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  LICENÇAS-PRÊMIO  NÃO
USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

Hipótese em que servidora desta Corte,  aposentada em julho de 2004, formulou, em
outubro  de  2009,  após  a  edição  do  ATO.GRGSET.GP  nº  573/2009,  pedido  de
pagamento dos valores correspondentes aos períodos de licença-prêmio por assiduidade
por  ela  não  usufruídos  e  nem  computados  em  dobro  para  fins  de
aposentadoria. Publicado o ato normativo em setembro de 2009 e formulado o pedido
pela  recorrente  em  20  de  outubro,  não  há  cogitar  de incidência  de  prescrição  da
pretensão  no  presente  caso.  Somente  cabe  cogitar  de início  de  prazo  prescricional
quando existente ação apta  a  ser  utilizada na busca da reparação da lesão sofrida.
Assim,  formulado  o  pedido  da  recorrente  no  mesmo  ano  em  que  editado  o
ATO.GRGSET.GP nº 573/2009, fundamento normativo assecuratório da sua pretensão,
não  há  cogitar  da  incidência  da  prescrição  prevista no  art.  1º  do  Decreto-Lei  nº
20.910/32.

Recurso Administrativo a que se dá provimento,  a  fim de, afastada a  declaração de
prescrição, deferir à recorrente o pagamento dos valores correspondentes aos períodos
de licença-prêmio por assiduidade por ela não usufruídos e nem computados em dobro
para fins de aposentadoria.” (grifos acrescidos)

“VOTO

[...]

Ocorre  que  o  direito  [de  conversão  em  pecúnia]  nasceu  com  a  edição  do  Ato
573-GDG.SET.GP, de 18/9/2009, cujo art. 2º vem vazado nos seguintes termos:

‘Art. 2º. Mediante requerimento do servidor interessado, os períodos de licença-prêmio
por  assiduidade,  não  usufruídos  e  nem  computados  em dobro,  para  fins  de
aposentadoria, serão convertidos em pecúnia por ocasião da respectiva aposentadoria,
na  medida  das  disponibilidades  orçamentárias  e  financeiras  do  Tribunal,  sendo
facultado,  também,  à  Administração do  Tribunal  o  pagamento  parcelado  da quantia
devida’.

Somente cabe cogitar de início de prazo prescricional quando existente ação apta a ser
utilizada na busca da reparação da lesão sofrida.

 À época em que a recorrente se aposentou, 16/7/2004, não havia fundamento legal que
embasasse a sua pretensão de receber em pecúnia o valor correspondente às licenças-
prêmio  não  usufruídas.  Portanto,  não  havendo  sequer lesão  de  nenhum direito,  até
porque  inexistente  este,  não  havia  como  se  proceder,  então,  à  contagem  do  prazo
prescricional.

Assim, nascido o direito com a edição do Ato 573-GDG.SET.GP, de 18/9/2009, a partir
daí dispunha a Recorrente do prazo de 5 (cinco) anos para pleitear o pagamento de suas
licenças-prêmio não usufruídas, a teor do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, verbis:

‘Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.’

Publicado o ato normativo em setembro de 2009 e formulado o pedido pela recorrente
em 20 de outubro, não há cogitar de incidência de prescrição da pretensão no presente
caso, pois o marco prescricional somente se iniciou com a publicação do referido Ato
desta Corte, ocorrida em 2009.” 

18.    Deve o TCU, portanto,  considerando a evolução jurisprudencial  exemplificada
neste voto e, principalmente, que não há amparo para se falar em prescrição de direito
que até a edição do Acórdão 1.980/2009 – Plenário não era reconhecido pela Corte de
Contas,  firmar  o  entendimento  de  que  o  termo  inicial  para  a  contagem  do  prazo
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prescricional para o exercício do direto em apreço é a data da publicação do Acórdão
1.980/2009-Plenário.

 Em face do exposto, opinamos no sentido de que os autos sejam encaminhados ao Conselho de
Administração – art. 75, inc. VII, do RITRF1 – mediante distribuição, e, no mérito, pelo NÃO
PROVIMENTO do recurso.

A questão posta nos autos diz respeito ao prazo prescricional imposto aos servidores
públicos para requerer a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados e nem
computados em dobro para fins de aposentadoria, em especial o termo inicial para sua contagem.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça define que o prazo prescricional para
pleitear a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados nem computados para fins
de aposentadoria tem seu início com o registro do ato da aposentadoria, conforme se retira do seguinte
julgado:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO. CONVERSÃO  DE
LICENÇA-PRÊMIO  EM  PECÚNIA.  PRESCRIÇÃO.  ATO  COMPLEXO.  TERMO  INICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TCU.

1. Hipótese em que a decisão agravada proveu o Recurso Especial interposto pelos particulares
e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, considerando-se a
jurisprudência da Corte Especial quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não
gozadas  ou  não  utilizadas  para  a  contagem  do  tempo  de  serviço  origina-se  do  ato  de
aposentadoria, que é complexo, de modo que o prazo prescricional tem início com o registro da
aposentadoria pelo Tribunal de Contas.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/06/2015, DJe 30/06/2015)

Embora  o  entendimento  jurisprudencial  seja  o  exarado  acima,  à  época  das
aposentadorias  dos  requerentes  (05/06/91  e  15/04/94)  não  havia  a  possibilidade  da conversão  da
licença-prêmio em pecúnia, motivo pelo qual não foram elas requeridas. No entanto, a Resolução do
CJF nº 48/2009, datada de 25 de fevereiro de 2009, reconheceu o direito e autorizou a conversão em
pecúnia  dos  períodos  de  licença-prêmio  adquiridos  e  não  usufruídos  ou  contados  em dobro  para
aposentadoria, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus.

Outrossim,  a  Resolução nº  120/2010  –  CJF revogou  expressamente  a  Resolução
48/2009, para conferir nova redação ao art. 88, § 1º, da Resolução 05/2008 (CNJ), e estabelecer que a
pretensão deve ser exercida no prazo de cinco anos contados da aposentadoria.

Consta  dos autos  (SEI8632510)  que os Atos  de Aposentadoria  dos  ex-servidores
foram publicados em 05/06/1991 e 15/04/94. Os pedidos de conversão da licença-prêmio em pecúnia,
por sua vez, ocorreram em 37/07/2018 e 07/07/2018.

O Supremo Tribunal Federal, na sessão administrativa de 15 de fevereiro de 2010, ao
julgar o Processo nº 331.583, em que discutido o direito de servidor público à conversão de licença-
prêmio não usufruída e não computada para efeito de aposentadoria, decidiu:

 “ O prazo prescricional deve ser contado (termo inicial) da data da sessão administrativa que
autorizou  a  conversão  em causa (...),  pois  se,  antes  da  referida  data,  não  se  reconhecia
administrativamente o direito ao pagamento da indenização na hipótese presente, não se pode
impor o ônus ao servidor que, de boa fé, não requereu administrativa a conversão da licença
prêmio em pecúnia, sabedor que era da negativa do seu direito pelo setor de recursos humanos
desta Corte.” (Processo n. 331.853, julgado em 15.2.2012)
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Com efeito, o direito vindicado só foi reconhecido por este Tribunal cerca de dezoito
anos após a extinção do vínculo dos impetrantes com a Justiça Federal. Consoante o entendimento do
STF, o termo inicial do prazo prescricional é o reconhecimento administrativo que possibilita o pedido
do impetrante.

Com a publicação da modificação da Resolução CJF n. 05/2008, dada pela Resolução
48, de 25.02.2009, foi reconhecido administrativamente, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus,
o direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos, iniciando-se, a partir daí
o prazo prescricional para que o titular do direito lesionado vindicasse a indenização pelo não usufruto
do período de licença-prêmio por assiduidade.

De todo modo, adotado o princípio da actio nata e considerado o dies a quo para a
contagem do prazo prescricional a data de 25/02/2009, os pleitos encontram-se prescritos,  pois os
requerimentos administrativos somente foram protocolados em 37/07/2018 e 07/07/2018, ou seja, fora
do prazo quinquenal.

Acerca da alegada omissão da Administração,  alegada pelos recorrentes,  convém
transcrever excerto da Análise Jurídica SEASJ (SEI8518719):

A administração não tem a obrigação de conceder a vantagem de ofício, e ainda que tivesse,
caberia ao servidor, titular do direito subjetivo, ante a suposta omissão da Administração ter lhe
provocado, antes, porém, do transcurso do prazo prescricional.

O início da contagem do prazo prescricional, a teor do art. 189  do Código Civil, começa a
correr a partir da violação do direito ou da lesão e não a partir do conhecimento da norma.  O
STJ, no Recurso Especial n. 1.003.955/RS, relatado pela Ministra Eliana Calmon, sob a égide
dos recursos repetitivos, assentou que: “ o termo inicial da prescrição surge com o nascimento
da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se,
pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento
pelo titular do direito”. Na mesma linha, no REsp n. 1148236/RN, o Ministro Nunes maia Filho
anotou que “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do
prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em
que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo”.

A meu ver, nenhum desacerto na decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal, em 28/10/2019, às
15:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 8964366 e o código CRC 17867567.
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