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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cristóvão Cunha Pacheco (14ª 
Vara), Fernanda Almeida Couto Silva 
Lopes (7ª Vara), Kecia Pamponet (13ª 
Vara), Laura Ondina Darze (22ª Vara) 
e Antônio José Serra (Delta). Amanhã: 
Cléa Maria Ferreira (NUCJU), Lelian 
Costa Silva (Eunápolis), Tarcilly Pires 
Miranda Santana  (Itabuna), Roger Pes-
tana de Lima (22ª Vara).  Domingo: Dr. 
Rodrigo Britto Pereira Lima, juiz fede-
ral substituto da 15ª Vara, César Omar 
Vieira Souto (Eunápolis), Lívia Santos 
(1ª Vara), Diego Lima Bomfim (Vitória 
da Conquista) e Selma da Conceição 
Silva (NUCAF). Segunda-feira: Dra. 
Arali Maciel Duarte, juíza federal da 1ª 
Vara, Alberica Paula Carvalho de Lima 
(Itabuna), Christiane Cabral Correia da 
Silva (Juazeiro), Cláudia Daniel Guima-
rães Santana (NUTEC), João Izaias Fer-
reira (4ª Vara) e Lygia Maria dos Santos 
Oliveira (20ª Vara).

Parabéns!!!

Portaria suspende 
prazos nas Turmas 

Recursais de 6 a 13/12
A Portaria PRESI/SECGE 196 de 

25/11/2003 da Presidência do TRF da 
1ª Região definiu a data de 6/12/2013 
para a inauguração da 3ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais da Se-
ção Judiciária da Bahia. 

A fim de proceder à redistribuição dos 
processos, ficam suspensos os prazos 
processuais e o expediente externo na 
Turmas Recursais da Bahia de 6 a 13 de 
dezembro de 2013, inclusive, ressalvada 
a apreciação de ações que visem a evitar 
o perecimento de direito e a garantir a 
liberdade de locomoção.

Ação voluntária 
no Instituto de Cegos

Por Dóris Fernandes

Nesta última terça-feira, juntamen-
te com Inez Silva, parceira de Palha-
çaria (grupo de palhaças amadoras) fui 
contar histórias para alunos do Institu-
to de Cegos da Bahia, e confesso, foi 
uma experiência inesquecível. Desde 
o preparo do que contar e, principal-
mente, do como contar, até a reação 
das crianças.

Ao final, quando espalhei pelo ar 
uma fragrância doce de hortelã, uma 
das crianças exclamou: “Que cheiro 
bonito”.... Manoel de Barros total!

Margem
da Palavra

Execuções fiscais ainda desafiam tribunais
Relatório parcial do Conselho Nacio-

nal de Justiça sobre o cumprimento da 
Meta 3 de 2010 mostra que o Judiciá-
rio tem conseguido reduzir o acervo de 
execuções não-fiscais pendentes, mas os 
casos de execuções fiscais ainda são o 
grande entrave para redução do estoque.

Fixada em fevereiro de 2010, a meta 
prevê a redução, em pelo menos 10%, 
do acervo de processos na fase de cum-
primento ou de execução e, em 20%, do 
acervo de execuções fiscais existente em 
31/12/2009.

Segundo levantamento apresentado 
pelo secretário-geral adjunto do CNJ, 
Marivaldo Dantas, durante o VII Encontro 
Nacional do Judiciário, havia 7.409.902 
processos de execução não-fiscal em trâ-
mite no Judiciário em 31/12/2009. Ao 
final de setembro deste ano, esse número 
era de 6.113.782 processos, uma redu-
ção de 17,49% no estoque.

Entre os ramos da Justiça, o melhor 
desempenho vem sendo observado na 
Justiça federal, que alcançou redução 
de 57,94% no acervo. TRF-1, TRF-3 

e TRF-5 atingiram 77,21%, 61,80% e 
89,86% de redução. Na Justiça esta-
dual 14 tribunais conseguiram reduzir o 
acervo em pelo menos 10%, levando em 
conta dados de 2013.

A redução média na Justiça estadual 
é de 17,84%. Na Justiça do trabalho 14 
tribunais alcançaram a meta de redução. 
Já na Justiça eleitoral 19 tribunais não 
possuem processos pendentes de execu-
ção e os demais possuem acervos bas-
tante reduzidos.

O cenário é bastante diferente em re-
lação aos processos de execução fiscal. 
De acordo com o relatório parcial apre-
sentado em Belém, houve um aumento 
de 1,18% no acervo entre janeiro de 
2010 e setembro deste ano, chegando a 
23.796.662 processos.

Para o secretário-geral adjunto do 
CNJ, Marivaldo Dantas, uma das pos-
síveis causas para o aumento do acervo 
é que os processos de execução fiscal 
geralmente são ajuizados em grande 
quantidade por municípios, estados e 
união como meio de cobrança de im-
postos e taxas que deixaram de ser pa-
gos pelos contribuintes. O ajuizamento 
das ações acontece principalmente ao 
final de cada ano.

Ainda segundo o levantamento, 38% 
dos tribunais estão cumprindo a meta. 
Na Justiça federal, o TRF-1 e o TRF-5 
conseguiram, até setembro, reduzir o 
acervo em pelo menos 20%. Na Justiça 
estadual, 14 tribunais estavam enqua-
drados na meta até setembro e na Justi-
ça do trabalho 9 tribunais alcançaram a 
meta de redução. 

A Turma Nacional de Uniformização 
dos JEFs decidiu que, se a administra-
ção reconhece uma dívida, mas não paga 
e nem opera ato administrativo para se 
manifestar contrária ao pagamento, o 
credor não pode ser prejudicado por 
essa demora com a contagem de pra-
zo prescricional. A decisão foi dada no 
julgamento do caso apresentado por um 
servidor público do INSS que, em 2003, 
teve reconhecidos passivos relativos à di-
ferença de adicional de tempo de serviço, 
exercido de 1996 a 2000. 

Como o pagamento não foi efetuado, 
apesar de a autoridade responsável ter, 
inclusive, expedido ordem de pagamento, 
o servidor recorreu à Justiça em 2007, 
mas não obteve sucesso na primeira e 
segunda instâncias  que decidiram que 
seu direito havia prescrito já que tinha 

Para TNU, não prescrevem 
as dívidas reconhecidas 

pela administração pública
que ser reivindicado o pagamento em até 
5 anos a partir do fato que deu origem ao 
direito e que esse prazo foi interrompido 
quando o pagamento foi solicitado admi-
nistrativamente. 

O servidor recorreu à TNU onde ficou 
assentado que, “se a administração reco-
nhece a dívida e diz que vai pagá-la, mas 
não paga, sem, contudo, operar qualquer 
ato administrativo comissivo que demons-
tre a sua resistência manifesta ao paga-
mento, deve se dar crédito à confiança 
do servidor na administração e não puni-
lo por ela, sequer correndo ainda o prazo 
prescricional por inteiro novamente”.

Sentença e acórdãos originais foram 
anulados, para que, a partir da premissa 
da não-ocorrência da prescrição das par-
celas em discussão, seja realizado novo 
julgamento.


