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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcos Antônio dos Santos (Jua-
zeiro), Mario César Baptista de Andrade 
(19ª Vara), Rommel Robatto (NUCJU) e 
Ebner Oliveira Sena (Turma Recursal). 
Amanhã: Igor Rodrigo Silva Souza (1ª 
Vara) e Daniel Moreira Araujo da Silva 
(19ª Vara). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da 
Seção Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, 
redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. 
Diagramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 
exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-
2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

A generosidade
Por Luzineide Oliveira (Biblioteca)

A compaixão pelos mais fracos, so-
fredores e vulneráveis da sociedade é 
uma realidade em nossa Seção Judici-
ária. Fui testemunha da generosidade 
de muitos colegas como Fátima (14ª 
Vara), Patrícia (18ª) e Valéria (8ª) que 
perderam recentemente entes queridos 
e mitigaram sua dor doando artigos tão 
necessários para os idosos do Abrigo de 
Sussuarana. (Poderiam ter vendido e 
ganhariam um bom dinheiro). 

Outros colegas que abriram mãos de 
presentes em seus aniversários para re-
ceber fraldas geriátricas para os velhi-
nhos desse mesmo abrigo. E outros ges-
tos mais que daria uma imensa lista. 

Mas o gesto mais recente eu tenho o 
dever de contar: o funcionário da Delta 
que lava os carros da Seção Judiciária, 
senhor Saturnino, perdeu o pai no dia 
5/11 e o irmão, no dia 8/11. Para o se-
pultamento do pai ele estava preparado, 
mas para o do irmão, não. Procurou os 
serviços mais baratos de uma funerária, 
deu a entrada de R$150,00, mas não 
teve como pagar os R$ 1mil restantes. 

Deveria haver severas leis para im-
pedir a exploração das funerárias. Um 
serviço inevitável, inexplicavelmen-
te caro e você tem que se submeter, 
pois não tem jeito. É revoltante essa 
situação! Imagine quem recebe salário 
mínimo pagar R$1.150,00 pela urna 
funerária mais barata! Arre! Que país 
é este?! Pelo amor de Deus, se algum 
deputado quiser encampar essa luta te-
remos que dar o maior apoio! 

Pedimos ajuda através do e-mail da 
Asserjuf, e ela veio chegando rápida e 
sequencialmente. Junto com a lista de 
assinaturas colocamos a cópia do ates-
tado de óbito e começamos a arrecadar 
as doações. Quando atingiu o total ne-
cessário começamos a avisar que não 
havia mais necessidade, mas as pesso-
as ainda quiseram doar: - Ele deve ter 
gasto com remédios e outras coisas... 
quero ajudar assim mesmo. 

Saturnino, emocionado, recebeu a 
quantia com os olhos úmidos, e, agra-
decido, disse que trará o comprovante 
do pagamento. Pediu para agradecer a 
cada doador e que só Deus pode pagar 
por essa caridade. 

Essas palavras me lembraram aque-
la carta de São Paulo aos Coríntios: 
“Atualmente permanecem estas três 
virtudes: a fé, a esperança, a caridade. 
Mas a maior delas é a caridade”. 

E essa virtude é abundante em nos-
sa Seção Judiciária, graças a Deus! Pois 
aqui o sentimento de profunda simpatia 
com o infortúnio alheio é tão automáti-
co quanto respirar. 

Margem
da Palavra

Convite a servidores
A juíza federal Marla Marinho está re-

quisitando servidor(a) para assessorá-la 
na Relatoria da 3ª Turma. Os interessados 
poderão entrar em contato com Rosemari 
Sabino pelo telefone 3616-4678.

Prazo prescricional de incorporação de 
quintos na Justiça Federal continua suspenso

Está suspenso, no âmbito da Justiça 
Federal, o prazo prescricional do direito à 
incorporação dos quintos dos servidores 
públicos federais, surgido com a edição da 
Medida Provisória 2.225-45/2001. A pres-
crição foi interrompida em 17 de dezembro 
de 2004, com a decisão do ministro presi-
dente do CJF, que reconheceu o direito de 
incorporação de quintos aos servidores da 
Justiça Federal. Como o processo adminis-
trativo onde se deu a decisão ainda não foi 
concluído, está suspenso o prazo prescri-
cional, que não voltou a correr pela meta-
de. Esta decisão foi proferida pela Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais, em julgamento realiza-
do no dia 12/12, com base em jurispru-
dência do STJ.

 A prescrição é o prazo legal em que 
ocorre a perda de um direito, no caso o direi-
to à incorporação dos chamados “quintos” 
– incorporação aos salários dos servidores 
de retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia ou assessoramento.

 O incidente de uniformização foi in-
terposto pela União, contra acórdão da 
Turma Recursal de Sergipe, que confirmou 

sentença de procedência do pedido de 
incorporação dos quintos. A alegação da 
União foi de que o acórdão da TR-SE di-
vergia de entendimento do STJ a respeito 
da matéria.

 O argumento foi de que, uma vez inter-
rompida a prescrição, mediante reconheci-
mento administrativo do débito pelo CJF, o 
prazo voltou a correr pela metade e que, se 
ação foi ajuizada após decorrido esse pra-
zo, estaria prescrita a pretensão.

 O relator do pedido na TNU, juiz federal 
Paulo Ernane Moreira Barros, explica que, 
embora se verifique divergência do acór-
dão com as decisões do STJ apresentadas 
pela União, estes julgados já não refletem 
a posição majoritária do STJ sobre o tema. 
“O Tribunal da Cidadania já teve ocasião 
de se manifestar, em sede de Recurso Re-
petitivo (REsp 1.270.439 / PR), sobre a 
prescrição da pretensão de incorporação 
de quintos”, afirma o relator.

 O juiz Paulo Ernane cita trecho do acór-
dão do STJ, segundo o qual: “o art. 4º do 
Decreto 20.910/32, secundando a regra 
do art. 9º, fixa que a prescrição não corre 
durante o tempo necessário para a Admi-

nistração apurar a dívida e individualizá-la 
a cada um dos beneficiados pelo direito”. 
Diz ainda o Recurso Repetitivo do STJ que 
“o prazo prescricional suspenso somente 
volta a fluir, pela metade, quando a Admi-
nistração pratica algum ato incompatível 
com o interesse de saldar a dívida, quando 
se torna inequívoca a sua mora”.

O STJ entende, portanto, que não 
foi encerrado o Processo Administrativo 
2004.164940, no qual o Presidente do 
CJF reconheceu o direito de incorporação 
dos quintos aos servidores da Justiça Fe-
deral. Conforme a decisão do STJ, nesse 
processo administrativo, foi interrompida a 
prescrição, tendo sido pagas duas parcelas 
de retroativos, em dezembro de 2004 e de-
zembro de 2006. Por enquanto, segundo a 
decisão do STJ, fica suspenso o prazo pres-
cricional, enquanto não encerrado o pro-
cesso administrativo. O prazo não voltou a 
correr pela metade, nos termos do artigo 9º 
c/c artigo 4º, do Decreto 20.910/32.

Assim, a TNU negou provimento ao pe-
dido da União, entendendo que a prescri-
ção não está configurada neste caso.

Processo 0500028-91.2010.4.05.8500

2ª Turma do TRF1 julga 
mais de 3 mil processos 
em sessão extraordinária

A 2ª Turma do TRF da 1ª Região rea-
lizou uma sessão extraordinária no último 
dia 6/12 em que julgou 3.124 processos. 
Desses, 1.752 foram oriundos do gabinete 
da desembargadora federal Neuza Alves.

De acordo com a presidente do colegia-
do, desembargadora federal Neuza Alves, a 
pauta extraordinária foi realizada para dar 
cumprimento a metas traçadas há cerca 
de um ano e meio por seu gabinete, sen-
do a primeira pauta especial realizada em 
26/10/2012. 

A presidente da Turma destacou, no to-
cante aos processos sob sua relatoria, que 
os expressivos números resultam da im-
plantação de uma nova sistemática de tra-
balho no gabinete, além do incremento no 
julgamento corriqueiro durante o ano, em 
pautas ordinárias, nas quais foi superada 
mensalmente a distribuição de processos, 
com a conseqüente baixa do acervo.

A desembargadora Neuza Alves ainda 
teve tempo de, após a sessão, embarcar 
para Salvador para participar da solenida-
de de instalação da 24ª Vara e da 3ª Turma 
Recursal da Seção Judiciária da Bahia.

Corte Especial aprova alteração 
no Regulamento Geral do Pro-Social

Foi aprovada pela Corte Especial Administrativa do TRF1, proposta do Conselho Deli-
berativo do Pro-Social que dá nova redação aos arts. 60, § 1º e 82 do Regulamento Geral 
do Programa. As alterações serão feitas pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, e deve-
rão ser submetidas à homologação pelo Conselho de Administração do Tribunal. A medida 
visa a agilizar o acompanhamento da evolução das receitas e despesas, que deverão ser 
submetidas mensalmente ao Conselho Deliberativo para a adoção das medidas julgadas 
necessárias, em tempo hábil.


