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Aniversariantes
Hoje: Maria da Purificação Gomes de 
Senna (NUTEC), Andrea Souza Barre-
to (Turma Recursal), Catia Virginia Sil-
va Gonçalves Varjão (7ª Vara) e Elize-
te Monteiro (Express Clean). Amanhã: 
Antônio Walker Silva Matos (NUASG), 
Karla Cristina Britto Ferreira (Campo 
Formoso), Maria das Graças dos San-
tos Oliveira (NUCRE), Odete Farias (Ex-
press Clean) e Valdiva Maria Pinheiro 
Feijão (19ª Vara).
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Decisão do STJ sobre 
prescrição atingirá 
execuções fiscais

Está previsto para o dia 26 o julgamento 
de um recurso especial, pelo STJ, que terá 
reflexo sobre as 27 milhões de execuções 
fiscais no Brasil, segundo o Conselho Nacio-
nal de Justiça- CNJ.

A demanda, submetida ao rito dos re-
cursos repetitivos, busca definir a correta 
aplicação do art. 40 da Lei de Execução 
Fiscal quanto à contagem da prescrição in-
tercorrente. 

As execuções fiscais correspondem à 
maior fatia dos 95 milhões de processos 
que tramitavam no país no ano passado. 
O volume é tão expressivo que os próprios 
tribunais têm dificuldade em identificar a 
quantidade de ações suspensas em razão de 
previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e que serão afetadas direta e imediatamente 
pelo julgamento do repetitivo.

O colegiado terá que definir quatro pon-
tos controversos. O primeiro diz respeito a 
qual o pedido de suspensão por parte da Fa-
zenda Pública inaugura o prazo de um ano 
previsto no art. 40, § 2º, da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Outro, se o prazo de um 
ano de suspensão somado aos outros cinco 
anos de arquivamento pode ser contado em 
seis anos por inteiro para fins de decretar a 
prescrição intercorrente. 

Os outros dois pontos são: quais os obs-
táculos ao curso do prazo prescricional da 
prescrição prevista no art. 40 da lei; e se 
a ausência de intimação da Fazenda quan-
to ao despacho que determina a suspensão 
da execução fiscal, ou o arquivamento, ou 
para sua manifestação antes da decisão que 
decreta a prescrição intercorrente ilide a de-
cretação da prescrição.

As teses servirão de orientação às 
demais instâncias, e não mais serão ad-
mitidos recursos para o STJ quando os 
tribunais tiverem adotado esse mesmo 
entendimento. 

Janeiro marca o início da execução do 
Planejamento Estratégico da Justiça Fede-
ral para o ciclo 2015-2020, aprovado pelo 
CJF e instituído, no âmbito do TRF1, pela 
Resolução Presi 29, de 17/12/2014. 

O plano – elaborado pelo Comitê Ges-
tor do Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal com a participação de magistrados 
e servidores dos cinco TRFs – estabelece 
metas para 2015 e 2016 e iniciativas na-
cionais, de acordo com os macrodesafios 
do Poder Judiciário para o período de 2015 
a 2020, com o objetivo de apontar cami-
nhos para se obter uma justiça mais efetiva 
e transparente perante a sociedade.

De acordo com a Resolução 29/2014, 
as seções judiciárias da 1ª Região devem 
constituir, até o dia 30 deste mês, um Co-
mitê Institucional de Planejamento Estra-
tégico com a finalidade de estudar, avaliar 
e propor ao Comitê de Gestão Estratégica 

Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal 2015-2020: Seccionais 

devem instituir comitês até dia 30
Regional da 1ª Região as políticas, diretri-
zes, recomendações, planos, iniciativas e 
metas relacionadas ao Planej 2015-2020 
no âmbito de sua jurisdição.

No planejamento estratégico da Justiça 
Federal são apresentados o mapa estraté-
gico, os macrodesafios, a missão, a visão 
de futuro, os valores e os cenários, assim 
como os objetivos, os indicadores, as me-
tas e as iniciativas. 

Na implementação, execução e monito-
ramento da estratégia, o Tribunal e as se-
ções e subseções judiciárias deverão adotar 
as metodologias de gerenciamento de pro-
jetos e de gerenciamento de processo em 
vigor na Justiça Federal da 1ª Região, bem 
como deverão utilizar o módulo de Gestão 
Estratégica e Projetos do Sistema Eletrô-
nico de Informações (SEI), que deverá ser 
disponibilizado em breve. O plano comple-
to está disponível no site do CJF.

Juiz federal da Subseção de Eunápolis julga 
improcedente ação civil pública movida 

pelo IPHAN em Santa Cruz Cabrália
O juiz federal da Subse-

ção Judiciária de Eunápolis 
Alex Schramm de Rocha jul-
gou improcedente ação civil 
pública de autoria do Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN 
contra réu que construiu sem 
prévia autorização, um 3º pa-
vimento em imóvel localizado 
em área protegida por tomba-
mento federal, no distrito de 
Coroa Vermelha, Município 
de Santa Cruz Cabrália, cau-
sando desfiguração da área 
especialmente protegida. O instituto pediu 
condenação do réu para: a) demolição da 
obra embargada; b) pagar R$ 30 mil como 
indenização por danos extrapatrimoniais ao 
meio ambiente cultural; c) pagar R$ 15 mil 
como multa por dano estético causado, nos 
termos do art. 17 do Decreto Lei 25/1937. 

O réu, após intimado, demoliu o pavi-
mento construído sem autorização. O ins-
tituto vistoriou a obra e concluiu que isto 
mitigou os impactos anteriores. Assim, o 
magistrado entendeu que o réu já havia 
reparado sua conduta. Restou verificar se 
deveria haver condenaçao a pagar indeni-
zação e multa por danos extrapatrimoniais 
ao ambiente cultural e estético. 

Segundo o julgador: “Alguns juristas 
não admitem o dano moral coletivo, por 
se prenderem ao ultrapassado conceito de 
dano moral como a dor e o sofrimento in-
fligidos a um indivíduo por uma conduta 
ilícita. Todavia, o direito civil contempo-
râneo tem se afastado desse critério, para 
entender o dano moral como aquele de-
corrente da violação de direitos da perso-
nalidade, enquanto expressão do princípio 
da dignidade da pessoa humana, sendo 
despicienda a demonstração de que a víti-
ma passou por um sofrimento ou vexame”.

E continuou: “Cuida-se, portanto, de 
um dano in re ipsa, que decorre inexora-

velmente da violação do direito da per-
sonalidade. Por isso que muitos civilistas 
preferem o emprego da expressão dano 
extrapatrimonial a dano moral, pois este 
último remonta a um conceito subjetivo, 
ao passo que a primeira é mais precisa, 
por se referir simplesmente ao que não 
pode ser quantificado em pecúnia.” 

O magistrado entende que tais valores, 
insuscetíveis de aferição patrimonial, de-
correm de direitos fundamentais, também 
podendo ser inerentes a uma coletivida-
de e, em tal condição, sofrer um dano e 
o dano extrapatrimonial coletivo ocorre 
quando há lesão injusta e intolerável a um 
interesse de natureza transindividual, não 
havendo que se perquirir sobre eventual 
abalo coletivo e é perfeitamente admissí-
vel a ocorrência de dano extrapatrimonial 
coletivo pela lesão causada ao meio am-
biente cultural. 

Entretanto, na visão do magistrado, não 
é qualquer atentado à coletividade que pode 
acarretar esse tipo de dano, resultando na 
responsabilidade civil. Julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, pontuado na sentença, 

afirma que é imprescindível 
que o fato transgressor seja 
de razoável significância e 

transborde os limites da tolerabilidade. 

Assim, o juiz federal da Subseção Ju-
diciária de Eunápolis acredita que esse 
requisito não foi preenchido no caso, pois 
a alteração no bem tombado foi pouco sig-
nificante e passível de reversão, o que foi 
feito pelo réu e não houve na sua condu-
ta intensidade e extensão suficientes para 
agredir o patrimônio moral coletivo e para 
justificar o pagamento de indenização. 

Também julgou improcedente pedido de 
condenação do réu a pagar a multa do art. 
17 do Decreto Lei n. 25/1937 que diz que 
as coisas tombadas não podem ser destru-
ídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem 
prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob 
pena de multa de 50%  do dano causado.

Para o juiz federal Alex Schramm, como 
a multa se baseia no valor do dano causado 
e não houve dano moral coletivo além de o 
IPHAN não alegar dano material após a re-
moção do ilícito, foi considerada incabível 
a imposição de pena de multa e o magis-
trado julgou a ação improcedente.

Santa Cruz Cabrália
guarda construções dos séculos 
17 e 18 e tombadas pelo
Patrimônio Histórico Nacional,
como a Igreja de Nossa
Senhora da Conceição
e a Casa de Câmara e Cadeia. 

Primeira Região
na WEB TV Edição 218
 Recesso do Poder Judiciário chega ao 
fim;  DICAP realiza cadastramento bio-
métrico dos servidores do Tribunal.  No-
vos Desembargadores do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região tomam posse.  
Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


