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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Manuela Vasconcelos Pereira 
(21ª Vara), Juan Levi Rodrigues Doura-
do (Vitória da Conquista) e Alex Bran-
dão Costa (NUCJU).
Amanhã: Ana Tacia Ferreira de Morais 
(Guanambi), Gustavo Magalhães Bar-
bosa (NUCJU), José Robson Santos da 
Silva (Campo Formoso), Edmilson Mo-
reira Lima (Feira de Santana), Elinaldo 
Nascimento dos Santos (NUASG), Luis 
Henrique Silva de Melo (Ilhéus) e Mile-
na Barreto dos Santos (NUCOI).
Domingo: Agnaldo dos Santos (Paulo 
Afonso), Rúbio Rocha de Souza (Vitó-
ria da Conquista) e Josemar Augusto de 
Oliveira Brito Junior (Barreiras).
Segunda-feira: Jorge Antonio Santos 
Reis (NUCJU), Maria das Graças Duarte 
Monteiro (9ª Vara), Sonia Maria Costa de 
Andrade (13ª Vara), Miguel Fábio Lobo e 
Silva (Vitória da Conquista) e Cleber Du-
arte dos Santos (COJEF).
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Hoje comemora-se o dia dos avós, data 
escolhida em razão da comemoração do 
dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de 
Maria e avós de Jesus Cristo.

A Comissão de Ação Social da DIREF, 
com o objetivo de ajudar o Lar Irmã Lour-
des, lança hoje, dia dos avós, uma campa-
nha de doação de fraldas geriátricas.

O servidor ou magistrado que queira 
colaborar, poderá doar um pacote de fral-
das geriátricas, tamanho G, na Biblioteca 
do prédio sede, até o dia 31/07. No dia 
02/08, sexta-feira, será feita a entrega da 
arrecadação no abrigo.

Se a língua é machista, 
porque dizemos avós?

Avós é o conjunto formado pelas avós 
materna e paterna (duas mulheres), mas 
também o conjunto formado por avôs e 
avós (homens e mulheres), para não 
mencionar o sentido expandido de ante-
passados de diversas gerações (“no tem-
po dos nossos avós”), que o puristas já 
condenaram como galicismo e no qual, 
mais uma vez, incluem-se pessoas de 
ambos os sexos.

Será que as avós são as solitárias 
vingadoras feministas do idioma?

A história é bem menos divertida e 
deixa preservada a regra do masculino 
genérico. “Avós” é neste caso, por incrí-
vel que pareça, o plural de avô e não 
de avó. Isso se explica por um fenôme-
no chamado tecnicamente metafonia, o 
mesmo que ocorre em ovo/ovos, osso/
ossos, fogo/fogos. A vogal final de avô 
(do latim vulgar aviolus, “avozinho”) tor-
nou-se fechada na passagem para o por-
tuguês, mas no plural e no feminino (de 
aviola, “avozinha”) manteve-se aberta.

É claro que avós, como vimos acima, 
também é o plural de avó. Ocorre que 
duas formas distintas (o plural de avio-
lus e o plural de aviola) acabaram por se 
confundir numa só, “avós”, em sua pas-
sagem para o português. O que parece o 
triunfo do gênero feminino é fruto dessa 
coincidência.

Diante da ambiguidade assim instau-
rada, a palavra avô teve que se virar e 
ganhar já em nosso idioma um segundo 
plural, “avôs”.

Fonte: Veja
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O Lar Irmã Lourdes, abriga 32 idosos ca-
rentes em Sussuarana e precisa de ajuda.

Fundado pelo médico geriatra Dr. João 
Eudes há aproximadamente 11 anos, o 
abrigo funciona na Rua Aroldo Caíno, 76-E, 
Sussuarana Nova e conta hoje com 14 fun-
cionários, entre eles oito cuidadores.

A administradora e assistente social Si-
mária Leal conta que, além dos gastos com 
alimentação e material de limpeza, a fralda 
geriátrica é a grande responsável pela alta 
despesa, já que os 16 velhinhos e 16 velhi-
nhas consomem mensalmente o espantoso 
número de 2.700 fraldas geriátricas.

Comissão de Ação Social promove
Dia dos Avós Solidário

para Abrigo Irmã Lourdes

O prazo prescricional, interrompido pelo 
reconhecimento administrativo do direito à 
incorporação dos quintos, fica suspenso 
enquanto não realizado, integralmente, o 
direito já reconhecido. A decisão é da Pri-
meira Seção do STJ, em julgamento de re-
curso especial representativo de controvér-
sia de autoria da União.

Para o colegiado, a prescrição só volta a 
correr quando o Poder Público pratica algum 
ato que revele o seu desinteresse no paga-
mento da dívida. A decisão foi unânime.

A tese, firmada sob o rito dos recursos 
repetitivos deve orientar a solução dos pro-
cessos idênticos que tiveram a tramitação 
suspensa até esse julgamento. Só caberá 
recurso ao STJ quando a decisão de segun-
da instância for contrária ao entendimento 
firmado pela Corte Superior.

Direito reconhecido - No caso, um ser-
vidor público ajuizou contra a União ação 
de cobrança de diferenças salariais decor-
rentes da incorporação de quintos/décimos 
pelo exercício de funções comissionadas 
entre abril de 1998 e setembro de 2001, 
direito já reconhecido pelo CJF.

Sustentou que o diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do Paraná expediu a Portaria 
612/2005, por meio da qual promoveu a 
incorporação dos quintos aos servidores 
que exercerem cargos em comissão ou fun-
ção comissionada no período reconhecido 
pelo CJF, já tendo sido a vantagem incor-
porada em folha de pagamento.

Entretanto, argumentou que os créditos 
retroativos não foram pagos integralmente. 
O juízo de primeiro grau rejeitou a pres-
crição e condenou a União ao pagamento 
do valor estipulado pelo servidor. O TRF4 
manteve a sentença, inclusive quanto à 
prescrição.

No recurso especial, a União sustentou 
que a prescrição quinquenal, interrompi-
da pelo reconhecimento administrativo do 

STJ decide prazo prescricional
em ação sobre incorporação de quintos

direito do servidor, ocorrida em dezembro 
de 2004, recomeça a correr pela metade 
a partir da data do ato que a interrompeu. 
Dessa forma, defendeu a prescrição total 
do direito, já que o prazo final deu-se em 
junho de 2007, tendo sido a ação ajuizada 
somente em agosto de 2009.

O relator, ministro Castro Meira, desta-
cou que o ato administrativo que reconhece 
a existência de dívida interrompe a conta-
gem do prazo prescricional, recomeçando 
este a fluir apenas a partir do último ato do 
processo que causou a interrupção.

Segundo entendeu o ministro, o prazo 
prescricional, interrompido pelo reconheci-
mento administrativo do direito à incorpora-
ção dos quintos, não volta a fluir de imedia-
to, ficando suspenso pelo prazo necessário à 
apuração e pagamento da dívida.

“Esta Corte atribui plena validade ao 
disposto no artigo 4º do Decreto 20.910/32 
ao reconhecer que o requerimento adminis-
trativo suspende o curso da prescrição até a 
deliberação definitiva”, afirmou o relator.

No caso, o processo administrativo por 
meio do qual foi declarado o direito à in-
corporação dos quintos ainda não foi con-
cluído, já que não foi paga a integralidade 
dos retroativos, nem havia notícia de que 
a Administração tivesse praticado qualquer 
ato incompatível com o interesse de saldar 
integralmente a dívida.

“Portanto, até o ajuizamento da presen-
te ação, que ocorreu em 26 de agosto de 
2009, estava suspenso o prazo prescricio-
nal, que não voltou a correr pela metade 
após a sua interrupção”, concluiu Castro 
Meira.

SELEP INFORMA

A Seção de Legislação de Pessoal da 
Seção Judiciária da Bahia, consultada pelo 
JFH, informou o que segue:

“O Superior Tribunal de Justiça já con-
solidou o entendimento, por meio de Recur-
so Especial Repetitivo, julgado nos termos 
do art. 543-C do CPC (REsp. 1.261.020/
CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, DJe 7.11.12 ), que os ser-
vidores públicos que exerceram cargo em 
comissão ou função comissionada entre 
abril de 1988 e setembro de 1991 fazem 
jus à incorporação de quintos.

Recentemente, o Superior Tribunal de 
Justiça se pronunciou no Recurso Especial 
nº 1.270.439-PR (2011/0134038-0) in-
terposto pela União em face de Fernando 
José Forti Silva no sentido de afastar a 
prescrição da pretensão de pagamento dos 
valores retroativos, referentes às parcelas 
de quintos adquiridas de 1998 a 2001. 

Nos termos da ementa do acórdão 
do REsp nº1.270.0439-PR, a conta-
gem do prazo quinquenal iniciou-se em 
04/09/2001, quando publicada a Medi-
da Provisória nº 2.225/2001, sendo este 
prazo interrompido com o reconhecimen-
to do direito de incorporação dos quintos 
aos servidores da Justiça Federal, em 
17/12/2004, data da decisão do Minis-
tro Presidente do CJF exarada nos Autos 
n. 2004.164940. Conforme o disposto no 
art. 9º do Decreto n. 20.910/32, ‘a pres-
crição interrompida recomeça a correr, 
pela metade do prazo, da data do ato que 
a interrompeu ou do último ato ou termo 
do respectivo processo’. Fundamentou o 
relator do referido acórdão que o prazo 
prescricional interrompido não voltou a 
fluir, porquanto o processo administrativo, 
em trâmite perante o CJF, ainda não foi 
encerrado. 

Cumpre registrar que o acórdão supra-
citado tem efeitos entre as partes e o en-
tendimento nele consolidado serve como 
parâmetro para julgamento de ações judi-
ciais apreciadas pelos tribunais de segun-
da instância.

Informo, por oportuno, que em razão da 
decisão exarada no Processo Administra-
tivo nº 0007312-42.2009.2.00.0000 do 
Conselho Nacional de Justiça, a Direção 
do Foro desta Seccional suspendeu o pa-
gamento dos valores retroativos quanto aos 
processos administrativos em andamento”. 

Juntou à informação cópia do acórdão 
citado e a decisão do CNJ.


