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Próximo Destino

Dicas para viajar 
com economia (II)

Veja outras mais dicas para quem 
quer fazer uma viagem mais em conta, 
mas nem por isso menos divertida.

3) Planeje seus gastos: Anote em 
uma planilha os custos aproximados 
de hospedagem, alimentação, ingres-
sos, passeios, diversão, compras e 
transporte. Faça uma estimativa mé-
dia de gasto por dia e vá controlan-
do durante a viagem para não faltar 
dinheiro. 

Fique atento ao câmbio da moeda 
antes da viagem, pois alguns países 
possuem taxa de câmbio estável, mas 
em outros a taxa varia muito de um dia 
para o outro. Analise a tendência de 
variação para não errar no orçamento. 

Considere os prós e contras de cada 
forma de levar dinheiro, baseado na fa-
cilidade de trocá-lo em cada destino e 
também na sua maneira de gerenciar o 
orçamento. 

4) Bagagem: Com a mesma ba-
gagem de uma viagem de sete dias 
é possível viajar por um ano, lavan-
do as roupas sempre que necessário 
e comprando novas peças quando for 
preciso. Escolha roupas leves e fáceis 
de lavar e secar, para utilizar menos 
as lavanderias e carregar menos peso. 
Roupas específicas para atividades ou-
tdoor são mais práticas.  

Pesquise o clima dos destinos na 
época em que vai viajar e tente esco-
lher itens multifuncionais. É melhor, 
por exemplo, levar duas blusas finas e 
usar uma sobre a outra em vez de uma 
mais grossa, que ocupa muito espaço 
e poderá ser utilizada menos vezes. 
Quanto mais peso, menos diversão. 
Por isso, não leve nada que não seja 
realmente necessário.

Semana Nacional de Conciliação de 2013 
foi recordista de acordos 

No ano de 2013, a 8ª Sema-
na Nacional de Conciliação, co-
ordenada pelo CNJ,  alcançou o 
maior número de acordos entre 
todas as semanas de mutirão: fo-
ram 376.518 sessões realizadas, 
com acordos em 54% delas, tota-
lizando 203.370 processos liqui-
dados e valores expressivos de R$ 
1.067.795.397,43.

A Justiça Estadual foi responsá-
vel pelo maior número de acordos. 
Das 277.653 audiências, foram 
efetuados 157.910 acordos, o que 
corresponde a 56,8% do total. O montante 
homologado foi de R$ 383.392.670.

A Justiça Federal obteve o maior índice 
de conciliação nessa última edição da Se-
mana de Conciliação: 80% das audiências 
resultaram em acordo. Das 22.228 ses-
sões, 17.838 foram liquidadas. Os valores 
chegaram a quase R$ 230 milhões.

O balanço final da 8ª edição da Sema-
na Nacional de Conciliação, ocorrida em 
dezembro de 2013, revelou avanços gra-
dativos da conciliação no País. Em 2012, 
os mutirões conseguiram finalizar 50% dos 
processos incluídos na Semana Nacional 
de Conciliação. Os acordos, na época, re-
sultaram em R$ 749 milhões em valores 

homologados. De 2008 a 2011, os per-
centuais de acordo foram subindo progres-
sivamente: 44,3% (2008); 47,2% (2009); 
47,3% (2010) e 48,2% (2011).

Em 2007, ano em que foi publicada a 
Recomendação n. 8 do CNJ, que sugere 
aos tribunais a realização de eventos de 
Conciliação, o percentual de acordos na foi 
de 42%, com 96 mil acordos e R$ 375 
milhões em valores finais.

Em termos absolutos, em 2008 o muti-
rão conseguiu fechar 130 mil acordos, tota-
lizando R$ 974 milhões. Em 2009, os 122 
mil acordos somaram mais de R$ 1 bilhão. 

Em 2010, foram 171 mil acordos, 
que alcançaram valor mais alto em 
um mutirão: R$1.074.184.782. 
Em 2011 foram 168 mil acordos e 
R$1.072.098.403.

Para o coordenador do Movi-
mento Permanente pela Concilia-
ção, Conselheiro Emmanoel Cam-
pelo, esses números decorrem da 
continuidade da política pública 
nacional em conciliação. "É fun-
damental para a consolidação de 
políticas públicas que direciona-
mentos bem sucedidos no passa-

do sejam valorizados e, eventualmente, 
aperfeiçoados. Esses números refletem 
o investimento em capacitação e outras 
boas práticas dos tribunais" disse o con-
selheiro.

Criada em 2006, a Semana Nacional 
de Conciliação ocorre todo ano e envolve 
a maioria dos tribunais que selecionam os 
processos que têm possibilidade de acor-
do e intimam as partes a tentar solucionar 
o conflito de forma negociada. A medida 
faz parte da meta de redução do grande 
estoque de processos na justiça brasileira 
- atualmente em 92 milhões, segundo o re-
latório Justiça em Números de 2012.

CJF altera resolução 
sobre pagamento 

de passivos 
administrativos

A Resolução 275, de 18/12/2013, al-
terou a Resolução 224, que normatiza o 
pagamento de passivos administrativos 
para magistrados e servidores da Justiça 
Federal. As principais mudanças foram 
no artigo 13, que regula a distribuição e o 
pagamento proporcional entre as unidades 
pagadoras da Justiça Federal.

A nova Resolução define que, quando o 
recurso é destinado especificamente para 
pagamento de determinado objeto, o paga-
mento parcial dos passivos entre os bene-
ficiários deve ser na mesma proporção. O 
novo texto visa estabelecer critérios para 
garantir que todos recebam seus direitos 
de forma igualitária.

Ficou estabelecida uma ressalva, de 
que as regras gerais da norma não se apli-
cam quando o passivo for considerado irre-
levante, ou seja, até R$ 2 mil o valor deve 
ser pago imediatamente após o reconheci-
mento da obrigação pela administração.

Também determina que se o objeto do 
fato gerador do passivo já fizer parte da 
folha normal de pagamento, como adicio-
nal de qualificação, adiantamento de fé-
rias, gratificação natalina, dentre outros, e 
essa obrigação tiver sido gerada no perío-
do compreendido entre dezembro do ano 
anterior até o mês corrente, ela deverá ser 
paga integralmente na próxima folha após 
o reconhecimento do passivo.

Fonte: CJF

TRF1 confirma sentença da 13ª Vara 
e joalheria perde relógios 

por falta de selo de IPI
O TRF1 manteve sentença da 13ª Vara 

que condenou uma empresa revendedora 
de jóias ao perdimento de relógios apreen-
didos por falta de selo de IPI. A 7ª Turma 
foi unânime ao negar provimento à apela-
ção interposta pela joalheria contra a sen-
tença que julgou improcedente o seu pedi-
do de anular a pena.

 Pela sentença da 13ª Vara a empresa 
não conseguiu provar que os relógios foram 
adquiridos no Brasil e a perícia concluiu que 
as notas fiscais não permitiam aferir se os 
bens são os mesmos apreendidos, além de 
que alguns relógios eram importados, mas 
foram identificados com selo verde, utiliza-
do em produtos nacionais. A autora apelou, 
insistindo na nulidade do auto de infração, 
sob o argumento de que os relógios foram 
adquiridos na Zona Franca de Manaus, con-
forme comprovam as notas fiscais.

 O relator, desembargador federal Lucia-
no Tolentino Amaral, afirmou que, obser-
vando o auto de infração, não é possível 
identificar qualquer irregularidade hábil a 
anular o ato administrativo, pois este não 
cerceia a defesa da empresa, aplicando-se, 
assim, o princípio de que não há nulida-
de sem prejuízo. “Nesse contexto, os atos 
administrativos gozam, no ordenamento 
brasileiro, de presunção de legalidade e 
constitucionalidade, só derruídas por pro-
vas inequívocas contrárias à conclusão 
do órgão, a cargo da autora. No caso, a 
apreensão se deu por falta de selo de IPI, 
obrigação acessória exigida pela Lei n. 
4.502/1964”, explicou.

 A Lei n. 4.502 prevê rotulagem, 
marcação ou numeração, pelos impor-
tadores, arrematantes, comerciantes ou 
repartições fazendárias, de produtos es-
trangeiros cujo controle entenda neces-
sário, bem como prescreve, para estabe-
lecimentos produtores e comerciantes de 
determinados produtos nacionais, siste-
ma diferente de rotulagem, etiquetagem, 
obrigatoriedade de numeração ou aplica-
ção de selo especial que possibilite o seu 
controle quantitativo.

 De acordo com a norma, a identifica-
ção com selo é obrigatória e sua ausência 
autoriza o Fisco a desconsiderar as no-
tas fiscais. “O fato de as provas carre-
adas não serem suficientes a derruir as 
presunções várias que militam em prol 
dos atos administrativos justifica a ma-
nutenção da sentença que concluiu com 
base na perícia. De mais a mais, a pe-
rícia concluiu ainda que alguns relógios 
foram importados da França e Suíça, 
obrigando a aposição do selo de contro-
le”, concluiu o relator.

Fonte: TRF1


