
Ano 7 - Número 259- Abril/2014

 O Tribunal de Contas da União (TCU) julgou regulares as contas do exercício 
de 2012 da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 2ª Região. 
 O diretor do foro da Justiça Federal do Espírito Santo, juiz federal Fernando 
Cesar Baptista de Mattos, registrou seu agradecimento “aos servidores lotados nos 
se¬tores administrativos pela dedicação constante para que os objetivos da Justiça 
Federal de uma prestação célere e eficaz possam ser atingidos”.
 O Acórdão nº 899/2014-TCU, 2ª Câmara – que julgou as contas da JF da 2ª 
Região - foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/03/2014, pág. 122.

TCU aprova contas da Justiça Federal 
da 2ª Região

Fernando Mattos

Divulgados atos de remoção de juízes federais da JFES
 Foram disponibilizados no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região na quarta-feira, 8/4, os 
atos do presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador federal Sergio Schwaitzer, 
que removem, a pedido, juízes federais da Justiça Federal do Espírito Santo (JFES). 

 O juiz federal substituto José Geraldo Amaral Fonseca Junior foi removido do 
1º Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim para a 6ª Vara Federal Cível 
de Vitória. A juíza federal substituta Ana Lidia Silva Mello Monteiro foi removida da 
2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim para a Vara Federal Única de Magé, no 
Rio de Janeiro. 
 O juiz federal substituto Rodrigo Reiff Botelho foi removido da 2ª Vara Federal 
Criminal de Vitória para a 3ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária. Por fim, o juiz 
federal José Luis de Castro Rodriguez, da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemi-
rim, assume a Vara Federal única de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.
O juiz federal substituto José Geraldo Amaral, lotado anteriormente em 
Cachoeiro de  Itapemirim, passa a atuar na capital

Justiça Federal promove leilão em Vitória
 A Justiça Federal do Espírito Santo realiza no dia 24/4, às 13 horas, segunda praça de leilão presen-
cial e eletrônico no auditório da sede do órgão, em Vitória, com lances online de qualquer lugar do país, 
pelo site www.leiloesjudiciais.com.br.  
 Serão leiloados diversos imóveis comerciais e urbanos – como um terreno com 748m²  localizado 
na Ilha do Frade – além de veículos, 
máquinas e outros bens, todos com 
valores abaixo da avaliação.  
 Interessados podem obter 
informações mais detalhadas pelo 
site www.leiloesjudiciais.com.br ou 
então pelo 0800-707-9272. 

Ilha do Frade, Vitória/ES



43 novos títulos no acervo da Biblioteca da JFES

- Ação civil pública e meio ambiente, 
de Marcelo Abelha;

 
- A Constituição aberta: temas políticos e 

constitucionais da atualidade, com ênfase no 
federalismo das regiões, de Paulo Bonavides;

 
- Prática processual previdenciária, 

de Jefferson Luis Kravchychyn ... [et al.];
 

- Poder e norma: Michel Foucault e a aplicação do 
direito, de Frederico Ricardo de Ribeiro e Lourenço;

 
- Dano moral nas relações de consumo: doutrina e 
jurisprudência, de Nehemias Domingos de Melo;

 
- Direito e relações internacionais, organizado por 

Vicente Marotta Rangel;
 

- Constituição, direitos fundamentais e direito privado, 
organizado por Ingo Wolfgang Sarlet;

 
- Criminologia analítica: conceitos de psicologia analí-

tica para uma hipótese 
etiológica em criminologia, de Joe Tennyson Velo; 

 
- Direito penal brasileiro, organizado por 

Raul Zaffaroni ... [et al.];
 

- Responsabilidade civil ambiental do financiador, de 
Alexandre Lima Raslan.

Dentre as obras, destacam-se:

Novo servidor toma posse

Tomou posse no cargo de analista judiciário - 
área judiciária da Justiça Federal do Espírito Santo, 
nesta sexta-feira, 11/4, o bacharel em direito Tony 
Wenderson Zanoli Bonella.

Tony Bonella, Fernando Mattos (juiz federal diretor do foro) e 
Josélio Nascimento (diretor do NGP

Capixaba de Vila Velha, casado, 32 anos, Tony 
morou nos cinco últimos anos em São Paulo, capital. 
Há um ano e meio atuava como analista judiciário no 
Ministério Público daquele Estado. 

O novo servidor da JFES assinou seu termo de 
posse no gabinete do diretor do foro, juiz federal Fer-
nando Cesar Baptista de Mattos. “É sempre bom a gen-
te acolher a pessoa que chega numa casa nova”, disse 
o diretor. 

Tony, que será lotado na 2ª Vara Federal de Ca-
choeiro de Itapemirim, agradeceu ao magistrado pela  
acolhida.

Também participaram do ato de posse o diretor 
do Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP) do órgão, Jo-
sélio Santos Nascimento, e o supervisor da Seção de 
Provimento e Lotação (Seplo/NGP), Antônio Cláudio 
Silva Andrade.

A Biblioteca está localizada no oita-
vo andar do prédio sede da JFES, em 
Vitória (Av. Beira-Mar, 1877, Monte 
Belo), e atende pelos telefones (27) 
3183-5117 e 3183-5002.



Mais eventos da Emarf, gratuitos e abertos ao público
Confira a programação nos cartazes abaixo!
Haverá transmissão por videoconferência para a sede da Justiça Federal do Espírito Santo (Av. Marechal 

Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória).  
As inscrições para o público externo, servidores do TRF e das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo são feitas online pelo site da Emarf no link http://www.trf2.gov.br/emarf/cursosemarf.html
Já para os magistrados federais da 2ª Região, as inscrições devem ser efetuadas pelo módulo do CAE no 

link http://www2.trf2.gov.br/cae/

Público-Alvo
M a g i s t r a d o s  F e d e r a i s ,  P romotores , 
Procuradores da República, Professores, 
Advogados, Operadores do Direito, Servidores 
do Poder Judiciário, Estudantes de Direito e 
demais interessados

Local: Centro Cultural Justiça Federal  
Av. Rio Branco, 241- Cinelândia - Rio de Janeiro - RJ

Inscrições Gratuitas na EMARF
•	 PARA	MAGISTRADOS	FEDERAIS	DA	2ª	REGIÃO
 Pelo módulo do CAE: www.trf2.gov.br/emarf

•	 PARA	OS	DEMAIS	INTERESSADOS	DO	RIO	DE	JANEIRO
				E	DO	ESPÍRITO	SANTO
    www.trf2.gov.br/emarf/cursosemarf.html

Programação
9h Abertura

Paulo Abrão Pires Junior –	Secretário	Nacional	de	Justiça	-	SNJ

Aurélio Viotti	–	Chefe	da	Divisão	de	Cooperação	Jurídica	Internacional	-	MRE	

Theophilo Miguel – Juiz Federal

10h15	A	Cooperação	Jurídica	como	Instrumento	para	o	Exercício	de	
Direitos	no	Exterior
Arnaldo José Alves Silveira	–	Coordenador-Geral	de	Cooperação	Jurídica	Internacional	do	DRCI/SNJ	

11h	A	Advocacia	Pública	e	os	Direitos	do	Cidadão	na	Seara	Internacional
Marconi Melo	–	Advogado	da	União,	Departamento	Internacional	da	PGU/AGU

11h45	O	Trâmite	Diplomático	das	Questões	Jurídicas	Afetas	ao	Cidadão
Aurélio Viotti	–	Chefe	da	Divisão	de	Cooperação	Jurídica	Internacional	do	MRE	

14h15	O	Brasil	e	a	Conferência	da	Haia	de	Direito	Internacional	Privado
Nádia de Araújo – Advogada e Professora da PUC-Rio 

15h	Pensão	Alimentícia	no	Exterior:	Uma	Realidade	em	Construção	
Permanente
Inez Lopes – Professora da UnB 

15h45	As	Convenções	da	Haia	sobre	Adoção	e	Sequestro	
George Lima	–	Coordenador-Geral	da	ACAF/SDH	

16h45	 Painel	 -	 A	 Legalização	 de	 Documentos	 Estrangeiros	 e	 a	
Convenção	da	Apostila	Representante	do	MRE	
Fernando Crescenti Paiva	–	Chefe	de	Coordenação,	SERPRO	

Arnaldo José Alves Silveira	–	Coordenador-Geral	de	Cooperação	Jurídica	Internacional	do	DRCI/SNJ	

18h30 Encerramento

Horas de Estágio pela OAB/RJ



Notícias do TRF da 2ª Região

TRF2 já recebe pela internet agravos contra decisões proferidas 
em processos digitais em trâmite na SJRJ E NA SJES*

 O TRF2 já pode receber pela internet agravos contra decisões proferidas em processos digitais em 
trâmite nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O sistema é o Apolo, o mesmo que é 
usado na primeira instância. A novidade foi regulamentada através da Resolução TRF2-RSP-2014/00006, 
assinada pelo presidente da Corte, desembargador federal Sergio Schwaitzer, no dia 14 de março de 2014. 
 O passo a passo para o ajuizamento de ações eletrônicas está explicado em um manual disponibi-
lizado pela Secretaria de Atividades Judiciárias/TRF2 no link http://www10.trf2.jus.br/processoeletronico/
manual/
 Para mais esclarecimentos sobre esse serviço, entre  em contato através do e-mail atendimento.
saj@trf2.jus.br.  É bom lembrar que quem tem cadastro e validação presencial na primeira instância já está 
habilitado a atuar nos processos eletrônicos no TRF2. *www.trf2.jus.br

 Está prevista para o mês de maio de 2014, a publicação - no Diário Eletrônico da Justiça Federal 
da 2ª Região (e-DJF2R) - do edital de abertura que dispõe sobre a realização do XV Concurso Público para 
provimento de cargos de Juiz Federal Substituto de Primeira Instância da 2ª Região. 
 Em fevereiro deste ano, o presidente do TRF2, desembargador federal Sergio Schwaitzer, assinou 
a Portaria TRF2-PTP-2014/00052, que definiu a composição da Comissão Organizadora e Examinadora do 
concurso. A referida Comissão é dirigida pelo desembargador federal Guilherme Couto de Castro. *www.
trf2.jus.br

Notícias da TNU

 É possível a aplicação do artigo 20, inciso VIII, da Lei 8.036/90, por analogia, para autorizar o saque 
de valores do PIS depositados na conta de trabalhador em comprovada situação de desemprego involun-
tário há mais de três anos. Assim decidiu a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Fede-
rais (TNU), reunida nesta quarta-feira (09/04), ao julgar o pedido de reforma de acórdão da Turma Recursal 
do Distrito Federal, que negou tal possibilidade, confirmando a sentença de 1º grau. 
 Em seu recurso, a trabalhadora alegou que as decisões anteriores divergem da jurisprudência da 
própria TNU na medida em que interpretaram de forma literal a Lei Complementar 26/1975, que lista as 
hipóteses para levantamento de saldo em conta vinculada ao PIS. 
 Na TNU, a juíza federal Marisa Cláudia Gonçalves Cucio considerou consistente o argumento da 
autora. Afinal, conforme destacou a magistrada “a questão já é 
pacificada nesta Turma Nacional de Uniformização, bem como 
no Superior Tribunal de Justiça, no sentido proposto pela Recor-
rente (...) de que ‘As hipóteses previstas na Lei Complementar nº 
26/75 para levantamento do PIS não são taxativas’”, escreveu em 
seu voto a relatora, citando o Pedilef 200235007011727.  
 Dessa forma, foi reconhecido o direito da requerente 
ao levantamento do PIS, e ficou determinado à Caixa Econômi-
ca Federal que proceda a liberação dos valores depositados em sua conta vinculada. Processo 0054289-
58.2004.4.01.3400 -  *Assessoria de Comunicação Social do CJF

Hipóteses legais de saque do PIS não são taxativas*

TRF2 prevê para maio edital de abertura do XV Concurso 
para Juiz Federal Substituto da 2ª Região *



 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), reunida na última quar-
ta-feira, dia 9 de abril, reafirmou seu entendimento de que o prazo prescricional a ser aplicado em ações 
contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo se tratando de uma indenização. A decisão foi dada du-
rante o julgamento de um pedido de reparação de danos morais por alegada prisão ilegal do autor. Este 
procurou a TNU porque o acórdão da Turma Recursal do Rio de Janeiro acolheu recurso da União, e en-
tendeu prescrito seu direito de ação, aplicando o artigo 206, §3º, V, do Código Civil de 2002, que diz que 
prescrevem em três anos as pretensões de reparação civil. 
 Acontece que o Decreto 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, ou seja, com prazo de 
cinco anos, determina, em seu artigo 1º, que “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”.  
 E é com base nessa legislação, mais específica, que a TNU julgou em 
sentido contrário ao acórdão recorrido. “No mérito, assiste razão à parte au-
tora. A jurisprudência pacífica do STJ e desta TNU (Pedilef 200871600000063, 
relator juiz Federal Gláucio Maciel, DJ 23/11/2012) é no sentido da prevalên-
cia da legislação especial que fixa o prazo quinquenal”, escreveu em seu 
voto a juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, relatora do processo 
na Turma Nacional. 
 Com a decisão, o processo retorna à Turma Recursal do Rio de Janeiro para 
que se dê andamento ao julgamento do recurso da União, levando em conta, desta 
vez, a premissa reafirmada pela TNU. Processo 2009.51.52.000620-4 - *Assessoria de Comunicação Social do CJF

Prazo prescricional em ações contra a fazenda pública é sempre de 5 anos*

 A miserabilidade não pode ser presumida, muito menos de forma absoluta, para justificar a conces-
são de benefício assistencial. Com base nessa premissa, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais (TNU) reunida nesta quarta-feira (9/4), confirmou as decisões de primeira e segunda 
instâncias que negaram a uma deficiente o benefício. Pelo novo entendimento, mesmo nos casos em que 
seja atendido o requisito da renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo e que a deficiência 
seja comprovada, caberá ao juiz analisar os demais elementos de prova, a fim de confirmar ou não a situa-
ção de miserabilidade do requisitante.  
 No caso em análise, após ter seu pedido negado pelo INSS e pela Justiça de primeiro e segundo 
graus, a autora recorreu à TNU, alegando que o acórdão da Turma Recursal do Paraná diverge de julgados 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da própria Turma Nacional. Por esses julgados, existiria presunção 
absoluta de miserabilidade quando comprovada renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. 
Por exemplo, no acórdão referente ao Pedilef 201070500195518, escreveu a juíza federal Marisa Claúdia 
Gonçalves Cucio: “(...) uma vez demonstrada que a renda per capita da parte autora é inferior a ¼ do salá-
rio-mínimo, deve ser presumida de forma absoluta sua situação de miserabilidade para fim de concessão 
de benefício assistencial” (TNU, DJ 26/10/2012).  
 Sendo a divergência comprovada, o colegiado passou a analisar o mérito da questão e, no caso 
concreto, decidiu no mesmo sentido que a turma recursal e, portanto, em sentido contrário à jurisprudên-
cia apresentada. “O STJ e a TNU já firmaram entendimento sobre a presunção absoluta de miserabilidade, 
se comprovada renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo. No entanto, esse caso é diferente 
do que vem sendo decidido. Por isso, compartilho do entendimento da 3ª TR do Paraná, pois entendo 
que a miserabilidade não pode ser presumida, muito menos de forma absoluta, sobretudo quando, como 
ocorre no caso dos autos, outros elementos de convicção apontam no sentido da sua ausência”, ressaltou 
o juiz federal Paulo Ernane Moreira Barros, relator do processo na TNU. 
 O magistrado explicou ainda que, nos autos, o juiz de 1ª instância ressaltou que, de acordo com 
as informações apuradas no cumprimento do mandado de verificação – consubstanciado, inclusive, por 
fotos das condições de habitabilidade da requerente –, “o grupo familiar vive em condições dignas e satis-
fatórias, e possui, inclusive, televisão de LCD”. Nesse caso, a subsistência da família é garantida pela renda 
do esposo da autora.  
 Ainda de acordo com o relator, a Seguridade Social é regida, dentre outros, pelo “princípio da se-
letividade” (Art. 194, II, da CF/88), traduzido na noção de que os seus benefícios e serviços devem ser ofe-
recidos e prestados nos casos de real necessidade. “É de conhecimento notório que a economia brasileira 
é marcada por alto percentual de informalidade, não sendo raros os casos de famílias que, a despeito 

Renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não  comprova miserabilidade*



de não registrarem renda formal, ostentam qualidade de vida satisfatória, de acordo com padrões inter-
nacionalmente aceitos. Ademais, a adoção da presunção de miserabilidade baseada exclusivamente na 
renda formal, retira do juiz o livre convencimento motivado com base na prova dos autos (CPC – artigos 
131 e 436) que é um dos cânones do direito processual pátrio”, concluiu o relator do processo. Processo: 
5009459-52.2011.4.04.7001 - *Assessoria de Comunicação Social do CJF

Isenção de IR por motivo de doença grave é restrita à aposentadoria*
A isenção do imposto de renda (IR) prevista no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, aplica-se somente aos pro-

ventos recebidos por portadores de moléstias graves a título de aposentadoria ou reforma (no caso de milita-
res), não alcançando à sua remuneração quando em atividade. Na sessão do dia 9 de abril, a Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) reafirmou esse entendimento ao julgar pedido da União 
para reformar acórdão que julgou ser possível estender a não incidência do IR prevista em lei às remunerações 
recebidas pela autora da ação, enquanto ainda estava em atividade, como servidora pública. 

Em seu recurso, a União alegou que a decisão da Turma Recursal do Distrito Federal contraria a jurispru-
dência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o benefício tributário previsto na Lei 
7.713/88 somente alcança os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de doenças graves, não 
cabendo sua extensão às remunerações recebidas antes da aposentação. 

Na TNU, o Colegiado deu razão à União. “No caso em exame, é de se constatar que o acórdão recorrido, 
ao reformar os termos da sentença, divergiu do posicionamento atual adotado pelo STJ, já que estendeu a con-
cessão de isenção do imposto de renda à remuneração auferida pela autora, servidora pública, no período en-
tre 05/02/1987, data na qual foi diagnosticado ser a demandante portadora de neoplasia maligna (câncer), e 
03/03/2004, quando sua aposentadoria foi concedida”, explicou o relator do processo, juiz federal Gláucio Maciel. 

O magistrado destacou que, além de ficar claro na referida legislação que a isenção aplica-se somente 
aos proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de neoplasia maligna, o artigo 111, II, do Código 
Tributário Nacional prevê, em caso de concessão de isenção, que a interpretação da norma deve ser literal. 
“Não é possível, assim, interpretar extensivamente a referência a ‘proventos de aposentadoria’ para abarcar 
a remuneração do servidor ativo”, concluiu o juiz no voto que restabeleceu a sentença de improcedência do 
pedido e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Processo 
0066157- 33.2004.4.01.3400 - *Assessoria de Comunicação Social do CJF

Companheira de militar não faz jus à pensão por morte  ocorrida antes da Constituição*

O colegiado da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), na sessão do dia 9 de 
abril, confirmou as decisões de 1º e 2º graus que negaram à companheira de militar falecido o direito ao benefício 
de pensão por morte. A sentença foi mantida pela 1ª Turma Recursal do Ceará com o entendimento de que a Lei 
7.774/71 - que dispõe sobre a pensão por morte devida a militar - não inclui a companheira entre os dependentes.

Inconformada, a autora apresentou pedido de uniformização à TNU, com o argumento de que o acórdão 
recorrido seria divergente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para o qual a Constituição da Re-
pública em vigor (artigo 226, § 3º) equipara a companheira à legitima esposa, para todos os fins de direito. 

Acontece que, no caso em estudo, a morte do militar ocorreu em 3 de julho de 1988, portanto, antes do 
advento da Constituição Federal, configurando uma situação diferente das anteriormente tratadas pelo STJ e que 
deram origem à jurisprudência citada como paradigma. E em não havendo essa similitude, não ficou configurada 
a divergência necessária para o conhecimento da questão na TNU. “Tanto a sentença quanto o acórdão negaram 
o benefício postulado tendo em vista que o óbito do pretenso instituidor da pensão se deu antes do advento da 
Constituição Federal de 1988, ou seja, no dia 03/07/1988. Nesse passo, não há que se cogitar de descompasso entre 
o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Isto posto, nego conhecimento ao incidente”, concluiu, em seu voto, o 
relator do processo, juiz federal Paulo Ernane Moreira Barros. Processo 0515448-80.2007.4.05.8100 - *Assessoria de 
Comunicação Social do CJF

Militares inativos e pensionistas devem contribuir integralmente para a previdência*
Os militares inativos e pensionistas não gozam da imunidade garantida aos aposentados do Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS) e dos servidores públicos civis, pelo artigo 40 da Constituição Federal. Com 
isso, a contribuição previdenciária desses beneficiários deve incidir sobre o total das parcelas que compõe os 
proventos. O entendimento foi reafirmado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Fede-
rais (TNU), nesta quarta-feira (9/4), no julgamento de incidente de uniformização interposto pela União contra 
acórdão da Turma Recursal do Amazonas.

De acordo com os autos, o autor é militar da reserva do Exército Brasileiro, que recebe proventos sobre 



TNU delimita alcance de vantagem pessoal (VPNI) de servidor*

Somente fazem jus ao recebimento de VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), nos 
moldes do artigo 8º da Lei 10.909/2004, os servidores que sofreriam redução na sua remuneração em 
razão da nova estrutura da carreira implementada em 30 de junho de 2000. Com esta decisão, a Turma Na-
cional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), na sessão desta quarta-feira, dia 9 de abril, 
reafirmou a impossibilidade de extensão do direito ao recebimento da VPNI àqueles que ingressaram na 
carreira após a referida data. E esse é o caso do autor da ação.  

Quem entrou com recurso na TNU foi a União, na tentativa de reverter acórdão da Turma Recursal 
de Santa Catarina que havia reconhecido a um advogado da União, que ingressou no serviço público em 
2005, o direito de receber a VPNI como vantagem permanente, nos moldes do artigo 8º da Lei 10.909/2004, 
até a implantação dos subsídios pela Lei 11.358, de 30/06/2006. 

A Turma Nacional deu ganho de causa à União. A juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, re-
latora do processo na TNU, reconheceu que, desde o julgamento proferido no Pedilef 2005.71.57.00.2480-
0, em 06/09/2011, citado pela recorrente, o colegiado tem entendido em sentido contrário ao acórdão 
catarinense. “A VPNI é considerada devida apenas àqueles que sofreriam redução na sua remuneração em 
razão da nova estrutura da carreira implementada em junho de 2000. Para aqueles que ingressaram em 
razão de concurso iniciado após essa data – caso do autor, que ingressou em 2005 –, a carreira já estava 
reestruturada, destacando-se que em 2004 houve significativo aumento do vencimento básico a todos os 
procuradores”, concluiu a magistrada. Processo 5010921-89.20124.04.7201 -  *Assessoria de Comunicação 
Social do CJF

Revisão de benefícios acarreta pagamento de diferenças desde a DIB, 
respeitada a prescrição quinquenal* 

Os beneficiários do INSS têm dez anos para pedir a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) reivindicando 
diferenças retroativas à Data de Início do Benefício (DIB), respeitado o prazo da prescrição quinquenal. A tese 
foi reafirmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), nesta quarta-feira 
(9/4), durante o julgamento do pedido de uniformização interposto por um aposentado de São Paulo.

Segundo informações dos autos, o segurado se aposentou em 18 de novembro de 1998 e pediu a revisão 
do benefício em 29 de novembro de 2002, ou seja, dias após completar quatro anos do início do benefício. 
Contudo, o INSS alegou que o aposentado só teria direito aos atrasados até a data do pedido da revisão e não 
até a DIB. 

Para o relator do caso na TNU, juiz federal Luiz Claudio Flores da Cunha, não havia previsão de decadência 
à época e, mesmo assim, a situação do segurado não se adequaria nem ao prazo inicial de cinco anos e nem 
ao atual, de dez anos, entre a data da concessão e a do pedido de revisão. De acordo com o magistrado, não 
importa o motivo que levou o segurado a solicitar essa revisão do benefício, pois a finalidade é dar a ele a con-
trapartida das contribuições feitas à Previdência Social.

“Se admitirmos que a data de operação dos efeitos da revisão possa ficar estancada na data de 22/11/2002, 
data do pedido administrativo de revisão, estaremos dizendo que a Previdência tem o direito de se beneficiar 
da concessão com erro de benefício ou da concessão de benefício menos favorável ao segurado, legitimando 
seu locupletamento, já que se presume que as contribuições vertidas eram necessárias, mas também suficien-
tes desde a DIB e não apenas desde a data do pedido de revisão”, concluiu o relator em seu voto. Processo 
0001710-27.2005.4.03.6316 - *Assessoria de Comunicação Social do CJF

o soldo do posto de 2º Sargento e havia obtido, em primeira e segunda instâncias, o direito de só recolher a 
contribuição previdenciária sobre os valores acima do teto fixado para os benefícios do RGPS. A União foi obri-
gada ainda a devolver as quantias descontadas de forma supostamente irregular nos cinco anos anteriores à 
propositura da ação judicial. 

As decisões recorridas equipararam servidores militares aos civis integrantes do funcionalismo público 
de que trata o artigo 40 da Constituição Federal – alterado pela Emenda Constitucional 41, de 2003. A União, no 
entanto, argumentou à TNU que esse entendimento contraria o posicionamento da 3ª Turma Recursal do Para-
ná, com relação à exigência da contribuição previdenciária para situação semelhante a do militar do Amazonas.

(...) Saiba mais no www.jf.jus.br - Processo 0011503-70.2011.4.01.3200 - *Assessoria de Comunicação So-
cial do CJF



Representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de mais oito órgãos que atuam na Ação 13 da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) concordaram, no dia 1º/4, sobre a conveniência de 
padronizar procedimentos para facilitar a alienação de bens apreendidos em crimes como tráfico de drogas e lavagem 
de dinheiro. 

O diagnóstico do grupo é de que a falta de uniformidade de entendimentos cria entraves para a alienação final 
de imóveis, veículos, objetos e valores ilícitos, o que, segundo os técnicos, dificulta a efetividade das decisões judiciais 
que determinam a perda de bens. 

“Na maioria dos casos, as dificuldades não são ligadas apenas ao Judiciário, mas também aos órgãos administra-
tivos”, disse o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça Marcelo Tossi, que representou o CNJ na primeira reunião 
do ano sobre a Ação 13. 

O objetivo do grupo é propor mecanismos que assegurem a efetividade das decisões judiciais que determinam 
a perda de bens. 

O CNJ colabora na execução de 3 das 14 ações estabelecidas pela Enccla, em 2014. 
Segundo o juiz Marcelo Tossi, na reunião de terça-feira foi discutida a conveniência de padronizar regras sobre a 

avaliação do bem apreendido para fins de fixação de preço, a marcação de leilão, o tratamento dos bens até a alienação 
que pode ocorrer durante a ação penal (em Juízo) ou depois, quando é feita por órgão do Poder Executivo que recebeu 
o bem e a criação de um cadastro único de bens apreendidos em razão de crime. 

O CNJ já possui o Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA), banco de dados que é alimentado pelas Corre-
gedorias de cada tribunal. “Uma das ideias é torná-lo mais abrangente e com manuseio diferente para o cadastro dos 
bens. Isso porque, atualmente, a autoridade que faz a apreensão não alimenta diretamente o sistema”, explicou Tossi. 

A próxima reunião do grupo está marcada para 14 de maio. Na ocasião, a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad) do Ministério da Justiça, que faz parte da Ação 13, apresentará os procedimentos fixados internamente 
para alienação de bens apreendidos do tráfico de drogas. 

O relatório com as conclusões e propostas do grupo para garantir a efetividade das decisões sobre perda de 
bens deverá ser apresentado em reunião conjunta da Enccla, no final do ano. *Bárbara Pombo - Agência CNJ de Notícias

Notícias do CJF e do CNJ

Teoria da decisão judicial será discutida em 
seminário do CEJ/CJF*

A reflexão sobre a estrutura, a elaboração e o impacto das decisões ju-
diciais e como os operadores do Direito vem tratando as questões que per-
meiam a construção das decisões judiciais no Direito brasileiro é o que pro-
põe o Seminário “Teoria da Decisão Judicial”. O evento será realizado pelo 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), em 
parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam), entre os dias 23 a 25 de abril, no auditório do CJF. As inscri-
ções para o evento estão abertas até o dia 21/04, no site do CJF (link: http://
www.cjf.jus.br/cjf/eventos/teoriadadecisaojudicial).  

O seminário, que tem a coordenação científica do ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas Cueva, contará com a pre-
sença de diversos especialistas no assunto, como o ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso e os professores Tércio Sampaio Ferraz Jr., Luiz Guilherme 
Marinoni, Humberto Ávila, Fernando Araújo (de Portugal), dentre outros.  

O tema já tem sido discutido em trabalhos científicos, como, por 
exemplo, no livro “Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito”, de 
Ricardo Lorenzetti, presidente da Suprema Corte da Argentina, considerado 
um dos maiores expoentes dessa teoria. A obra parte do pressuposto de 

que o julgador não está restrito à interpretação da chamada “letra fria da lei”. A legitimidade de uma decisão 
judicial, de acordo com Lorenzetti, deve se fundamentar tanto nos precedentes judiciais quanto na harmoni-
zação das diferentes normas e, principalmente, na avaliação das consequências jurídicas ou econômico-sociais 
que uma decisão pode produzir no futuro. *Assessoria de Comunicação Social do CJF

Grupo estudo padronização de regras para tornar efetiva a alienação de bens apreendidos*



CNJ: Justiça torna mais “jovem” perfil de processos antigos sem julgamento*
O Poder Judiciário julgou, no ano passado, 95% dos processos incluídos na Meta 2, cujos objetivos são 

diminuir a quantidade de ações antigas e dar mais celeridade à Justiça. No início de 2013, a Meta abrangia 
6,683 milhões de processos que entraram na Justiça entre 2008 e 2011. Ao final do ano, as cortes brasileiras 
haviam dado decisões sobre 6,410 milhões deles, de acordo com levantamento do Departamento de Gestão 
Estratégica (DGE/CNJ). Dos 92 tribunais que se comprometeram a julgar mais processos antigos, apenas seis 
não atingiram a chamada Meta 2 do Poder Judiciário.

Pela Meta 2, acordada entre os presidentes dos tribunais no fim de 2012, o conceito de “antiguidade” dos 
processos varia para cada segmento da Justiça. Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), por exemplo, se com-
prometeram a julgar, até o fim de 2013, 90% das 114 mil ações que ingressaram no Judiciário em 2010. Como 
os TREs conseguiram julgar 111 mil, segundo os números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o índice de 
cumprimento da Meta 2 foi de 107,85%.

“O Conselho Nacional de Justiça tem persistido e investido no cumprimento da Meta 2, por enfrentar o 
problema da morosidade do Poder Judiciário e promover o acesso qualificado à Justiça, entendido como aces-
so à ordem justa e à prestação jurisdicional efetiva e célere. O cumprimento da Meta 2 por todos os segmentos 
da justiça revela o compromisso dos Tribunais e o engajamento e empenho de todos os magistrados e servi-
dores em julgar os processos mais antigos e realizar o preceito constitucional que garante o direito à duração 
razoável do processo”, afirmou a conselheira do CNJ Maria Cristina Peduzzi.
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O desempenho mais destacado na Meta 2 foi dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), que cumpriram 
181,17% do desafio proposto, tendo julgado 1,8 milhão de ações antigas ao longo de 2013. Todos os ramos da 
Justiça atingiram a Meta 2, com média de decisões em processos abrangidos pela Meta superior a 100%: Justiça 
Militar da União (137,98%), Tribunais Regionais do Trabalho (124,34%), Superior Tribunal de Justiça (123,92%), 
Tribunal Superior do Trabalho (115,2%), Justiça Militar Estadual (110,83%) e TREs (107,85%).

“Os bons resultados também refletem o planejamento estratégico desenvolvido em conjunto pelo CNJ 
e pelos Tribunais, que passam pela fixação da meta de forma colaborativa e pela definição da antiguidade dos 
processos de acordo com o segmento de justiça e seus desafios próprios”, disse a conselheira, que preside a 
Comissão Permanente de Planejamento Estratégico, Orçamento e Estatística do CNJ.

 Justiça Estadual – O menor índice de cumprimento da Meta 2 foi o da Justiça Estadual, em que tra-
mita o maior acervo de processos judiciais no País. Mesmo assim, os magistrados dos tribunais de Justiça (TJs) 
julgaram 107,07% dos processos distribuídos às turmas recursais e às unidades judiciais do segundo grau dos 
TJs em 2008. O desafio inicial proposto pela meta era julgar pouco mais de 1,9 milhão de ações. 

“Cada segmento teve um desafio próprio, definido em processo colaborativo com representantes de 
todos os tribunais. E (julgar processos antigos) será um desafio que vamos perseguir por muito tempo ainda 
para tornar o acervo de processos mais jovem. Apesar dos bons resultados de 2013, produto do engajamento 
de todos no Judiciário, servidores e magistrados, a necessidade de celeridade nos julgamentos não vai sair tão 
cedo da agenda porque ainda é preciso reduzir esses prazos”, afirmou o diretor do DGE, Ivan Bonifácio. 

Volume – Embora a Meta 2 tenha sido cumprida em 2013 por todos ramos do Judiciário, o volume de 
processos que entram a cada ano no Sistema de Justiça segue aumentando desde 2009. De acordo com o Rela-
tório Justiça em Números 2012, naquele ano o número de casos novos chegou a 28,2 milhões, o que representa 
aumento de 8,4% em relação ao ano anterior. Praticamente três em cada dez processos judiciais que aguardam 
julgamento em 2012 tinham entrado no sistema naquele ano.

“Boas metas são metas exequíveis e capazes de gerar benefícios reais aos cidadãos e usuários do sistema 
de justiça. Os desafios na gestão do volumoso acervo dos Poder Judiciário ainda são grandes, mas os elevados 
índices de cumprimento da Meta 2 indicam que o caminho é promissor, graças à dedicação, seriedade e envol-
vimento dos magistrados”, concluiu a conselheira Peduzzi. *Agência CNJ de notícias

Em virtude dos feriados da Semana Santa e de Tiradentes, conforme a Lei 5010/66, não haverá 
expediente na Justiça Federal nos dias 16, 17, 18 e 21 de abril. Por esse motivo, o JF Digital não será 

editado na semana que vem, mas volta a circular normalmente no dia 25. Bom feriado e até lá!

Confira o plantão judicial no www.jfes.jus.br.

Feriados na Justiça Federal


