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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
 

DECISÃO

 

 

Cuida-se de PA instaurado a fim de responder a consulta formulada pela Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional da 5ª Região acerca da interpretação das disposições do Ato da Presidência
n° 140/2020 no que se refere aos processos físicos migrados para o PJe, porém não digitalizados. Segundo
a consulente, a referidos processos judiciais deveria ser aplicada a regra de suspensão de prazos
processuais do parágrafo único do art. 2º do Ato da Presidência n° 140/2020, referente aos processos
físicos, no contexto do regime de trabalho de diferenciado anteriormente instituído pelo Ato da
Presidência n° 112/2020.

Em resposta, o então Presidente do TRF5, Desembargador Federal Vladimir Souza
Carvalho, assim decidiu:

 
Decisão
A Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional encaminhou a esta Presidência o Ofício SEI nº
103237/2020/ME, no qual solicita esclarecimento acerca da interpretação a ser conferida ao Ato da
Presidência nº 140, de 21 de abril de 2020, mais especificamente quanto à regra a ser aplicada aos
prazos das execuções fiscais que, conquanto migradas para o PJe, não tiveram digitalizadas todas as
suas peças. Roga para que os referidos processos migrados sejam submetidos ao mesmo regramento
dos processos físicos (mantendo a suspensão dos respectivos prazos enquanto durar o regime de
trabalho diferenciado de que trata o Ato da Presidência nº 112, de 19 de março de 2020),
argumentando, em resumo, que:

a) a manifestação nos mencionados processos eletrônicos é indissociável da análise dos autos físicos,
em que estão radicados todos os elementos indispensáveis para qualquer pronunciamento;
b) há milhares de execuções fiscais em tramitação na 5ª Região na situação aludida, a demandar uma
definição de caráter geral, uniforme para toda a 5ª Região, evitando tratamentos conflitantes pelos
juízos diversos;
c) a manifestação nos mencionados processos eletrônicos é indissociável da análise dos autos físicos,
em que estão radicados todos os elementos indispensáveis para qualquer pronunciamento, seja das
partes, seja do juízo.

Passo a decidir.
O Ato da Presidência nº 140, de 21 de abril de 2020, em atenção à Resolução CNJ nº 314, de 20 de
abril de 2020, estatuiu, em seu artigo 2º, que os prazos dos processos eletrônicos serão retomados a
partir do dia 4 de maio de 2020, permanecendo suspensos os prazos dos processos físicos enquanto
durar o regime de trabalho diferenciado decorrente das medidas de restrição sanitária.
Tal disposição deve sua razão de ser à facilidade, própria dos processos eletrônicos, de poderem ser
consultados e operados a distância, através do sistema PJe. Dita facilidade, à evidência, não se repete
nos processos físicos, que demandam retirada dos autos em cartório, transporte até as procuradorias
ou escritórios de advocacia, protocolo de petição, juntada etc.

Na 5ª Região, por força da Resolução Pleno nº 3, de 2018, foram os autos físicos, em tramitação nas
varas, digitalizados e migrados (do sistema Tebas) para o sistema PJe. No que toca às execuções
fiscais suspensas, entretanto, assim estatuiu a Resolução Pleno nº 6, de 2019:
Art. 5º-A. Os processos de execução fiscal sobrestados poderão ser migrados para o sistema
Processo Judicial Eletrônico apenas com os dados básicos do cadastro, dispensada a digitalização
de suas peças.
§1º. Na hipótese prevista no “caput”, será incluído como anexo o “resumo” da movimentação
processual extraído do sistema Tebas.
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§ 2º. A localização dos autos físicos será informada na aba “Anexo Físico”, existente no processo
eletrônico.
§ 3º. A entrega dos autos físicos para vista e a sua devolução poderão ser registradas por meio de
certidão no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe.
Como se extrai do dispositivo acima, as execuções fiscais sobrestadas, na 5ª Região, foram migradas,
mas não digitalizadas (salvo exceções), decorrendo daí o fato de que, a despeito de estarem
cadastradas no PJe, não permitem a visualização de suas peças no sistema. Para a visualização de tais
peças, é necessária a carga física dos autos, carga esta que, dado o atual contexto de confinamento
social e teletrabalho generalizado, não se afigura possível.
Dito isto, penso ser razoável o pleito da Procuradoria da Fazenda Nacional, dado que, sem os autos,
não detém condições de atuar em defesa da União, da mesma forma que não detém o juízo condições
de analisar qualquer defesa ou requerimento.
Esclareço, assim, que, para os efeitos do artigo 2º do Ato da Presidência nº 140, de 21 de abril de
2020, as execuções fiscais sobrestadas e migradas para o Pje, sem digitalização das peças,
enquadram-se, não na regra do ‘caput’ do dispositivo, referente aos prazos dos processos eletrônicos,
mas na regra do parágrafo único, referente aos prazos dos processos físicos. Para tais execuções
fiscais, portanto, permanecem suspensos os prazos enquanto durar o regime de trabalho diferenciado
decorrente das medidas de restrição sanitária.

Dê-se ciência à requerente e aos magistrados da Região.
Desembargador Vladimir Souza Carvalho
Presidente

 

É o que importa relatar.
Conforme relatado, ainda em 30 de abril de 2020, o então Presidente do TRF5, Vladimir

Souza Carvalho, decidiu aplicar aos processos judiciais migrados para o PJe, porém não digitalizados, a
suspensão de prazos processuais prevista para os processos físicos enquanto durasse o regime de trabalho
diferenciado instituído pelo Ato da Presidência n° 112/2020. Acolheu, portanto, a postulação da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 5ª Região no sentido de que, como tais processos contam
com autos físicos que precisam ser analisados para fins de manifestação, não era viável, naquela época,
ante as medidas de distanciamento então adotadas, a respectiva carga pelos advogados públicos.

Todavia, já há vários meses, sob influência do avanço da política nacional de vacinação,
em toda a Justiça Federal da 5ª Região se implementou um regime de funcionamento híbrido, com a
retomada do atendimento presencial sob observância dos protocolos sanitários ainda necessários. Desse
modo, houve evidente mudança do contexto fático, justificando a superação da interpretação conferida
pelo então Presidente, Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho.

Naquela ocasião, segundo já observado, o Presidente decidiu que aos processos
migrados e não digitalizados se aplicava o disposto no art. 2º, parágrafo único, do Ato da Presidência n°
140/2020:

 

Art. 2º Os processos judiciais e administrativos que tramitem em meio eletrônico no Tribunal
Regional Federal da 5ª Região e Seções Judiciárias vinculadas terão os prazos processuais
retomados a partir do dia 4 de maio de 2020.

Parágrafo único. Os prazos dos processos físicos permanecem suspensos enquanto durar o regime
de trabalho diferenciado de que trata o artigo 1º.

 

No modificado contexto atual, impõe-se a regular retomada da fluência dos prazos
processuais, inclusive porque, desde o início do regime de trabalho diferenciado até hoje, milhares de
execuções ficais consumaram seus prazos de prescrição intercorrente na Justiça Federal da 5ª Região, sem
que a respectiva decretação formal esteja sendo possível, em função da suspensão de prazos processuais
que perdura até hoje em relação a esses feitos, em possível prejuízo a também milhares de contribuintes.

Registre-se que, no Ato da Presidência n° 140/2020, o então Presidente fixou com
precisão, no art. 2º, caput, uma data para retomada dos prazos eletrônicos. Agora, é conveniente, para
resguardo da segurança jurídica, o estabelecimento também de data precisa para retomada dos prazos.
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Todavia, como pode ser importante debater com as unidades jurisdicionais envolvidas um prazo adequado
para tanto, a fim de viabilizar um melhor planejamento dessa retomada, a fixação respectiva deve ser
realizada localmente, por ato normativo editado por cada Diretor do Foro, observado o limite de 21 de
janeiro de 2022.

É importante ressaltar que a presente decisão não contempla os processos físicos não
migrados, senão apenas aqueles que o tenham sido. Isso se explica porque, em relação aos primeiros, já
está sendo solicitado, no PA SEI 0008373-58.2021.4.05.7000, o plano de trabalho exigido pela Resolução
n° 420/2021 do CNJ. Assim, tratando-se de uma quantidade pouco expressiva de processos judiciais, em
geral sobrestados aguardando pronunciamento de Tribunal Superior, e cuja digitalização precisa ser
providenciada de imediato, não há necessidade de deliberação a respeito nesta oportunidade.

Convém salientar ainda que, quando da suspensão dos prazos, foi providenciada
funcionalidade no PJe que bloqueasse o fluxo automático de intimação da Procuradoria da Fazenda
Nacional para a manifestação do art. 40 da Lei 6.830/80. Nesse sentido, é preciso cientificar a Secretaria
Judiciária a fim de alinhar com as Seções Judiciárias a respectiva desabilitação.

Em síntese, determino:
i) que cada Diretor do Foro edite ato estabelecendo data para retomada dos prazos

processuais nos processos migrados para o PJe e não digitalizados, fixando o dia 21 de janeiro de 2022
como limite para a providência;

ii) que a Secretaria Judiciária alinhe com as Seções Judiciárias a data de desabilitação da
funcionalidade do PJe que bloqueia o fluxo automático de aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80;

iii) seja esta decisão comunicada à Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 5ª
Região, à Procuradoria-Regional Federal da 5ª Região e às Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil
nos seis Estados que compõem a 5ª Região.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR,
PRESIDENTE, em 29/11/2021, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2452381 e o
código CRC 839A5E6E.
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