
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INCLUSÃO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
DE  2020.  REQUISIÇÃO  APÓS  O  PRAZO  PREVISTO  NO  §  5º  DO  ARTIGO  100  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  FALHAS  NO  SISTEMA  INFORMATIZADO  DESTE  EGRÉGIO
TRIBUNAL. PROCESSAMENTO DE TODOS OS PRECATÓRIOS APRESENTADOS/MIGRADOS
ATÉ A DATA LIMITE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de precatório na
proposta  orçamentária  de  2020,  vez  que  excedido  o  prazo  estabelecido  no  §  5º  do  art.  100  da
Constituição Federal (“1º de julho”).

2. Conforme se alega: “o sistema desse egrégio TRF1 estava indisponível desde 28/06/2019 até o início
da tarde de 02/07/2019, o que impossibilitou o cumprimento da decisão emanada pelo Juízo de origem
em seus estritos termos. Com isso, o oficio requisitório que deu origem ao precatório só veio a ser
remetido para a egrégia Presidência do TRF1 no dia 02/07/2019”.

3.  De  acordo  com  a  manifestação  da  Coordenadoria  de  Execução  Judicial:  “mesmo  diante  da
instabilidade verificada, a Corej, por volta das 23:55h do dia 1º de julho, concluiu o processamento de
todos  os  precatórios  apresentados/migrados  pelos  Juízos  requisitantes,  de  forma que  o  tribunal
cumpriu as disposições constitucionais e garantiu que os precatórios apresentados dentro do prazo
constitucional fossem devidamente inscritos no orçamento para pagamento em 2020”.

4. Ao acolher tal manifestação, o Exmo. Presidente desta egrégia Corte fundamenta que: “a Resolução
nº 115/2010 no seu art. 4º estabelece que ‘para efeito do disposto no caput do art. 100 da Constituição
Federal,  considera-se  como momento  de  apresentação do  precatório  o  do  recebimento  do  ofício
perante o Tribunal ao qual se vincula o juízo da execução’. Por sua vez, o art. 7º da mesma resolução
dispõe que ‘para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como
momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao
Tribunal  entre  02  de  julho  do  ano  anterior  e  1º  de  julho  do  ano  de  elaboração  da proposta
orçamentária’.”

5. E conclui: “o que garante a inscrição do precatório no orçamento do exercício financeiro do ano
seguinte é a sua apresentação no tribunal dentro do interstício constitucional de 02 de julho do ano
anterior a 1º de julho do ano em curso (ano de elaboração do orçamento do exercício seguinte)”.

6. Tendo em vista que, mesmo diante da instabilidade no sistema informatizado deste egrégio Tribunal,
houve o processamento de todos os precatórios apresentados até a data limite, não há fundamento
bastante e suficiente a reformar a decisão ora vergastada.

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que é interessada a parte acima indicada:

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
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Brasília-DF, 12 de dezembro de 2019 (data de julgamento).

Desembargador Federal HERCULES FAJOSES
Relator

Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal, em
18/12/2019, às 15:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 9338866 e o código CRC A209448D.
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