
Justiça Federal Digital | Ano nº8 | Julho 2015

Justiça Federal
Digital

314

Juiz Paulo Gonçalves 
participa de 
primeiro mutirão
como coordenador 
do Cescon



2

Juiz federal Paulo Gonçalves participa de primeiro 
mutirão como coordenador do Cescon

O juiz federal Paulo Gonçalves de Oliveira Filho, titular do 1º Juizado Especial Federal de Vitória, participou do mutirão 
de audiências de conciliação em processos de execução ajuizados pela Caixa Econômica Federal, relativos à cobrança de 
seus créditos, pela primeira vez como coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon), da 
Seção Judiciária do Espírito Santo.

Organizado em parceria pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NPSC), do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, e pelo Cescon, da SJES, com o apoio das varas federais e da Caixa, o mutirão obteve 
71,43% de acordos nas audiências realizadas, atendeu 67 pessoas e acumulou R$ 45.604,84 em pagamentos. 

“Eu só estou querendo somar“, afirma o juiz Paulo Gonçalves em entrevista ao NCS 

sobre sua gestão à frente do Cescon

Na tarde (dia 14/07) em que participava pela 
primeira vez como coordenador do Cescon de 
um mutirão na capital capixaba, o magistrado 
concedeu a entrevista abaixo ao NCS:

NCS: Esse é o primeiro mutirão que o senhor 
está participando após assumir a coordenado-
ria do Cescon. O senhor já participou de ou-
tros mutirões antes?

Paulo Gonçalves: Desde quando foi implan-
tado o Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos (NPSC), lá no 
Tribunal, todas as vezes que foi oportunizado, 
eu participei. Sempre gostei muito. Fiz o curso 
de mediação em Brasília, no Conselho da Jus-
tiça Federal, e acho que ali foi o marco. Foi o momento em que eu percebi que a atividade jurisdicional dignificava mais. 
Porque quando a gente impõe uma sentença, alguém sai com desconforto. E quando as partes chegam a um comum 
acordo, isso aí é natural, está sendo visto dia a dia, então é muito mais importante.

NCS: Essa indicação do senhor já é definitiva? O senhor vai permanecer no Cescon? Dra. Aline (Alves de Melo Miranda 
Araujo, juíza federal, coordenadora até então) se afastou definitivamente para atuar em auxílio ao NPSC?

Paulo Gonçalves: Na verdade, o Cescon é subordinado ao NPSC. Então a Dra. Aline vai resolver as questões referentes 
ao NPSC, ao qual somos subordinados, e vai permanecer no Rio de Janeiro. E aqui no Espírito Santo, tudo que ela 
determinar ou nós conseguirmos viabilizar e tiver o apoio dela – tem sempre que passar pelo crivo dela – a gente vai 
implementar. Inclusive parece que os Correios vão participar da fase pré-processual. Já tem a portaria com o piloto 
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confeccionada pela Dra. Cristiane (Conde Chmatalik, que atuava em auxílio ao NPSC) e, salvo engano, está pendente 
apenas da análise do diretor do foro, para que seja viabilizado e em setembro nós iniciarmos. 

NCS: Há algum projeto semelhante com o INSS?

Paulo Gonçalves: Tenho um bom trânsito com o INSS. Quando cheguei aqui no 1º Juizado a gente tinha sete mil e 
quinhentos processos em andamento e hoje só temos mil e cem, graças a Deus. Assim que acabar o movimento paredis-
ta, acho que vou conseguir trazê-lo para participar pelo menos da questão dos benefícios previdenciários relacionados 
a invalidez, a incapacidade. Nós já temos uma sala de perícia aqui e geralmente existe divergência da perícia do INSS 
com a nossa perícia, e tem perito predisposto a isso, com conhecimento e pós-graduação na questão do trabalho, então 
podemos tentar implementar uma ação em que o perito permanece aqui e faz sua avaliação, na presença do INSS e na 
presença do advogado da parte, que poderá inclusive fazer perguntas, acho que isso vai ser muito bom. Foi a Vera (Ely 
Massariol, diretora do Núcleo de Apoio Judiciário) que sugeriu.

NCS: Seria mais ou menos um ambiente como é o da conciliação pré-processual, mas trazendo para a área de perícia?

Paulo Gonçalves: Isso. Eu acho que isso vai ser importante porque às vezes quando você requer administrativamente 
você demora muito para chegar aqui, ao Judiciário. O grande problema hoje em dia do INSS é que ele está dividido. Ele 
tem a parte administrativa e tem a parte jurídica. Elas não trabalham em compasso porque a parte jurídica evoluiu em 
termos jurisdicionais. A parte administrativa está presa ao princípio da legalidade estrita, ou seja, ao que a lei diz. Então 
o técnico de seguro em rede social recebe o requerimento e a letra da lei é o que ele aplica, ele indefere o benefício. 
Só que a letra da lei, quando ela é interpretada pelo Judiciário, ela pode ser flexibilizada, ela vem sendo flexibilizada, 
mas ele (o técnico) não tem autonomia para isso e isso está gerando desconforto e prejuízo para o INSS porque, do 
pedido administrativo até a finalização judicial, que são duas instâncias diferentes, há uma demora e essa demora gera 
custo. Por isso que a gente vem obtendo acordos, com o INSS. Quando chega a questão na mão do procurador, que tem 
conhecimento jurídico, ele vem propor o acordo. 

NCS: Como acontece a tramitação da solicitação do beneficiário no INSS?

Paulo Gonçalves: A gente tem a agência previdenciária, que tem o médico perito, que tem o técnico em seguro social, 
que tem o agente administrativo, que tem o gerente executivo, que é o Poder Executivo atuando. E a gente tem a Pro-
curadoria, que está dentro do Poder Executivo, mas só que é a parte especializada no Direito. Se nós tivéssemos dentro 
do INSS o procurador federal fazendo a análise dos requerimentos administrativos talvez 90% não chegassem aqui na 
beira do balcão. E aí é onde eu vejo a disponibilidade do procurador-chefe, salvo engano, Dr. Vilmar Abdalah, como vejo 
também do procurador do INSS, Dr. Dalton, de tentar viabilizar, colocar um procurador aqui e de repente, nessa fase 
pré-processual, com um perito, já fazer a perícia e, mesmo que haja divergência, eu acho que aquilo dali já serve para 
instruir, para que, na hora em que for distribuído o processo, a gente poder deferir uma antecipação (de tutela) ou não.

NCS: Qual a expectativa do senhor assumindo a coordenadoria do Cescon? O senhor pretende, além de tudo que o 
senhor já nos falou, propor outras ações que disseminem a conciliação?

Paulo Gonçalves: Bom, eu estou assumindo feliz, mas infeliz. Vou explicar o motivo. Feliz porque eu adoro a concilia-
ção e infeliz porque já está tudo preparado, já está tudo formatado, não tem ali mais nada que se criar. Inclusive essa 



Dirfo recebe autoridades do MP-ES em visita à 
exposição ‘Fatos em Fotos’

O diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, juiz federal 
José Eduardo do Nascimento, recebeu, no dia 13/7, a coordenadora 
do Memorial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-
-ES), promotora de Justiça Sabrina Coelho Machado Fajardo, em visita 
à exposição “Fatos em Fotos”, coordenada pelo Núcleo de Vitória do 
Centro Cultural Justiça Federal, no foyer da sede da Justiça Federal, 
em Vitória.

Na ocasião, também estiveram presentes os juízes federais Fernando 
Cesar Baptista de Mattos, indicado como conselheiro do Conselho 

Nacional de Justiça pelo Superior 
Tribunal de Justiça e titular da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal, e Ronald 
Krüger Rodor, integrante da Comissão para implementação do Projeto Memória 
Institucional da 2ª Região e titular da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal.

Procuradores também visitaram

Além da promotora de Justiça, visitaram a exposição os procuradores de Justiça 
Gabriel de Souza Cardoso e Ulysses Gusman, que atuou por 38 anos no MP-ES, 

entre 1970 e 2008, cuja foto ilustra inclusive o folheto de divulgação da exposição.

De acordo com Sabrina Fajardo, “essa exposição é uma forma de levar para a sociedade um pouco do que é o Mi-
nistério Público. Ainda é muito simples, só em fotos. Futuramente, nós pretendemos ampliar a exposição”. “Apesar 
de ser de forma simples, a gente consegue levar um pouco do nome do Ministério Público para a sociedade. Fizemos 

questão do INSS, que a gente está só esperando o movimento paredista terminar. A ideia não é minha, a ideia é da 
Vera (Ely Massariol, diretora do Núcleo de Apoio Judiciário) com a Maris (Maristher de Souza Lima Siqueira, supervisora 
do Cescon), que soube ontem, numa conversa informal. Então, eu estou ali aprendendo. Eu só estou querendo somar. 
A única coisa que eu vou pensar e que eu vou ver com elas é, com base num estudo feito pelo Felipe Vale quando 
estava aqui no 1º JEF, fazer as sessões no interior. Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo. A lei diz que o município 
que for sede de vara federal obriga aquelas pessoas, que moram em Cachoeiro de Itapemirim, que moram na Serra, a 
entrarem com processos lá. A única coisa que eu vou tentar fazer de alguma forma é dizer para o povo, que não mora 
na capital, em Cachoeiro, na Serra, em São Mateus, em Linhares e em Colatina, mas que mora nos arredores, mas em 
outro município, que eles podem escolher propor a ação naquelas cidades ou propor na capital. Aqui esses processos 
podem ser julgados em um tempo menor e ainda dá uma desafogada na competência delegada, principalmente, ou 
então na vara da sede da subseção. Eu, por exemplo, recebo o processo aqui e peço a extinção do processo que tramita 
em comarcas da Justiça Estadual nesses municípios. Esses processos são bem-vindos.
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Cristiane Conde Chmatalik assumui no último dia 17 
o exercício da direção do foro 

Juiz federal Fernando Mattos é aprovado pelo 
Senado Federal para compor o CNJ

a primeira exposição na Assembleia Legislativa. A segunda está sendo aqui na 
Justiça Federal e, mês que vem, nós vamos fazer num shopping, o Shopping 
Jardins (localizado em Jardim da Penha) e aí vamos levando um pouco dessa 
história”, afirmou.

Serviço

A exposição “Fatos em Fotos” pode ser visitada até o dia 6 de agosto, de 
segunda a sexta, das 12 às 17h, no prédio sede da Justiça Federal, em Vitória, 
localizado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo.

Em decorrência das férias do diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, 
juiz federal José Eduardo do Nascimento, assumiu no dia 17/7 o exercício da Direção 
do Foro da Seccional capixaba a juíza federal Cristiane Conde Chmatalik. 

A magistrada que acumula as funções de juíza titular do 2º Juizado Especial Federal 
de Vitória e membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo perma-
necerá nessa função até o dia 30/07/2015. José Eduardo do Nascimento retorna a 
suas funções em 31/07/2015.

O Plenário do Senado Federal aprovou em 15/8 a indicação do juiz federal Fernando 
Cesar Baptista de Mattos, titular da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJES, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça. O juiz federal foi indicado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça e vai compor o órgão depois de receber 56 votos a favor, 2 contra e 
2 abstenções.

Além do magistrado, foram aprovados outros cinco nomes para composição do CNJ, 
dentre eles o do advogado Luiz Cláudio Silva Allemand, conselheiro federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil; a da juíza Daldice Maria Santana de Almeida, indicada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho; o do desembargador Gustavo Tadeu Alkmim; o do juiz 
Carlos Eduardo Oliveira Dias e o do procurador de Justiça Arnaldo Hossepian Salles 
Lima Junior.

Somente em 22 de agosto de 2015 os atuais membros do CNJ deixam seus cargos e será definida a data da posse dos 
novos conselheiros, informou a Assessoria de Cerimonial do CNJ.

Com informações do Jornal do Senado, edição de 16 de julho de 2015.
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Apreensão de livros contábeis pela Receita Federal 
não é meio ilícito de fiscalização*

A Quarta Turma Especializada do TRF2, por unanimidade, negou o pedido da empresa ABS Comércio Industrial Ltda, que 
pretendia a anulação de autos de infração lavrados pela Fazenda Nacional com relação ao imposto sobre a renda de 
pessoa jurídica (IRPJ), contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), contribuição para Financiamento de Segu-
ridade Social (CONFINS), imposto de renda retido na fonte, e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), referentes 
aos anos de 1992 e 1993. O relator do caso no TRF2 é o juiz federal convocado Alexandre Libonati de Abreu.

Entre outras alegações, a empresa ABS sustentou, nos autos, que as provas obtidas pela Fazenda Nacional e que teriam, 
segundo a empresa, embasado a referida autuação fiscal teriam sido obtidas por meio ilícito na sede do contador da 
empresa.

No entanto, para o relator do caso, juiz federal convocado Alexandre Libonati, os argumentos apresentados pela empresa 
ABS não se sustentam, na medida em que “os livros e documentos contábeis que serviram para a autuação não são 
acobertados pelo sigilo fiscal”. E ainda que o fossem - continuou -, “o sigilo não poderia ser oposto à Administração no 
exercício de sua atividade fiscalizatória própria”, explicou.

O magistrado também explicou que, de acordo com os autos, os documentos que embasaram a autuação não foram 
obtidos na sede do contador da parte, mas sim apresentados pela própria após intimação. 

Por fim, Alexandre Libonati destacou que “não há qualquer comprovação da suposta ilegalidade ou mesmo da forma pela 
qual se deu a apreensão na sede do contador, de modo a se analisar a eventual ocorrência de vício”, encerrou.

Proc.: 0008082-12.2004.4.02.5101

*Fonte: Portal TRF2

NOTÍCIAS DO TRF2

Justiça Federal do RJ implanta Projeto Piloto de 
Conciliações Prévias junto aos Juizados*

Objetivo é resolver o conflito antes da citação

Desde o último dia 13 de julho, a Justiça Federal do Rio de Janeiro conta com Projeto Piloto 
de Conciliações Prévias, que visa à solução de conflitos em matérias cíveis, antes mesmo 
da citação das partes. A iniciativa é do CESOL - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania, conforme disciplina da Portaria nº 001/2015 do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Para a Coordenadora do Núcleo, juíza federal Aline Miranda (foto), a “conciliação normal-
mente é melhor para as partes, porque é possível entender o conflito de forma adequada, 
para além da letra fria do papel”.

A iniciativa, neste primeiro momento, abrange três Juizados Especiais Federais – os 2º, 4º e 
10º JEF’s – em ações de responsabilidade civil que envolvam a Caixa Econômica Federal e a 
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Empresa Brasileira de Correios. Os processos tratam de assuntos que vão desde problemas relativos a cartões de crédito 
até a demora na entrega de encomendas, por exemplo.

Ata da Audiência tem força de Alvará

O projeto permite que, logo após a distribuição do processo, as partes possam resolver o conflito de maneira consensual, 
por meio de uma audiência de conciliação, a ser realizada na sede do CESOL - Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania, na Av. Rio Branco,247- Anexo I – 10º andar, Centro. Nesse momento, quando é possível chegar a um enten-
dimento, a própria Ata de audiência tem força de Alvará, o que permite o pagamento em até 30 dias, se for este o caso. 
Tudo muito simples e rápido. A equipe do Centro Judiciário estima realizar uma média de 30 a 40 audiências por semana.

A experiência anterior, com rodadas de audiências de conciliação em processos já em tramitação nos Juizados, demonstra 
que, a partir do momento em que as partes conversam, a chance de chegarem a um acordo é de mais de 80%. É com 
a mesma expectativa que o Centro Judiciário trabalha para esta nova fase, quando o processo acaba de ser distribuído.

A iniciativa de conciliar atende às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que desde 2010 dispõe sobre a Política 
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Para 2015, o CNJ 
estabeleceu para todo o Poder Judiciário a meta 3 que visa a “aumentar o percentual de casos encerrados por conciliação 
em relação ao ano anterior”.

*Fonte: Núcleo de Comunicação Social da JFRJ

TRF2: Taxa Selic pode ser usada na execução fiscal, 
para correção de dívidas com a Previdência*

A Terceira Turma Especializada do TRF2 decidiu, por unanimidade, reconhecer a legitimi-
dade de uma decisão de primeira instância que determinava a execução fiscal com apli-
cação de juros da taxa Selic contra uma marmoraria capixaba acusada de não ter pagado 
contribuições previdenciárias no período entre março e julho de 1997.

Segundo informações do processo, a empresa apelante declarava ser ilegal a utilização 
da Selic, já que esta é uma taxa de juros reais utilizados no mercado financeiro, e que nes-
te caso o correto seria que os juros de mora de 1% ao mês fossem aplicados, de acordo 
com o artigo 161 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, a desembargadora federal e relatora do processo Cláudia Maria Pereira Bas-
tos Neiva, destacou em seu voto que o citado artigo estabelece os juros de mora caso a 
lei “não dispuser de modo diverso”, e que de acordo com o artigo 13 da Lei 9.065/95 fica determinado o uso da taxa 
Selic para títulos federais. “Assim, havendo legislação específica dispondo que os juros serão cobrados de acordo com 
a taxa Selic e inexistindo limite para os mesmos, perfeitamente aplicável a referida taxa ao débito objeto da execução”, 
afirmou a relatora.

Proc.: 2007.50.02.001633-7

*ACOI/TRF2



Palestras de detentos para estudantes previnem a 
criminalidade no ES*

Palestras apresentadas por detentos para alunos de escolas públicas da região metropolitana de Vitória (ES) têm sido 
utilizadas, desde 2013, como estratégia de prevenção da criminalidade. A iniciativa faz parte do Projeto Re-formando 
Vidas, da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo. A próxima rodada de palestras está marcada para a primeira 
quinzena de agosto.

Além de palestras, o projeto inclui o emprego de detentos na manutenção e reforma em prédios públicos e instituições 
sociais. Ele busca reforçar a autoestima dos apenados e garante, com base na legislação penal, o benefício da remição, 
que reduz o tempo da pena em um dia a cada três trabalhados. A iniciativa vai ao encontro das ações desenvolvidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de promover a reinserção social de detentos e egressos do sistema 
carcerário.

As atividades do Re-formando Vidas beneficiam os municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana. A última 
rodada de palestras ocorreu no dia 9 deste mês, com a participação de três cumpridores de pena do regime semiaberto 
da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) e do egresso Paulo Henrique Ventura Cardeal, que hoje é dono de uma lan-
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NOTÍCIAS DO CNJ

Palestras de detentos para estudantes previnem a criminalidade no ES. Foto: SEJUS/ES



chonete e presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas (AMPE) da Região de Nova Rosa da Penha.

Nas palestras, que contaram com a exibição de vídeos, eles falaram dos motivos do envolvimento com o crime, das agru-
ras experimentadas desde então e de como pretendem reconstruir suas vidas. “Na prisão encontrei uma oportunidade de 
trabalho que me fez ver que valia a pena mudar de vida. Tive impulso para ter o meu próprio negócio. Hoje, sou empre-
sário e possuo uma lanchonete”, relatou Paulo aos alunos.

Para o apenado C.C.M, a oportunidade de alertar os jovens sobre as consequências da criminalidade o deixou orgulhoso. 
“Fico muito feliz em poder dar o meu testemunho, para que os jovens não entrem no mundo do crime. Vale alertá-los para 
que não cometam o mesmo erro que eu cometi”, contou.

“O objetivo é justamente mostrar para alunos do 1º e 2º graus que aquele glamour que eles podem achar que existe na 
vida do crime, em portar uma arma, ter dinheiro, não vale a pena. Aquilo ali, na verdade, vai levar ou para a morte ou para 
a cadeia. É isso que está sendo feito. E a gente está tendo um sucesso bastante grande com essa iniciativa, justamente 
por ser uma via de mão dupla”, disse o secretário de Justiça, Eugênio Coutinho Ricas, ao explicar que não só os alunos 
são beneficiados, mas também os detentos, pois “eles se sentem responsáveis por poder participar de uma mudança na 
vida daqueles jovens”.

O secretário informou que os encontros entre os detentos e os estudantes são carregados de emoção. “Eu participei de 
uma palestra em que um detento que já estava há 18 anos preso contou que tinha perdido um filho de 18 anos para o 
tráfico de drogas. Então isso aí realmente choca. Uma experiência que é real e que choca aqueles alunos. Eles chegam a 
ficar assustados. É emocionante, um projeto fantástico”, destacou.

*Jorge Vasconcellos/ Agência CNJ de Notícias, com informações da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) participará de audiência pública na próxima quarta-feira (29/07), em Campo 
Grande (MS), para ouvir o que a população tem a dizer sobre o atendimento proporcionado em fóruns, varas e demais 
unidades judiciais. O objetivo é avaliar a qualidade dos serviços judiciais prestados pelas cortes brasileiras. A iniciativa 
é da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No mês passado, o CNJ participou, a convite, do primeiro evento com esta 
finalidade na sede da OAB do Amazonas.

Segundo o ouvidor do CNJ, conselheiro Fabiano Silveira, na audiência pública ocorrida em Manaus foram apresentadas 
questões referentes ao atendimento prestado a cidadãos e advogados, horários de funcionamento e disponibilidade 
de serviços. A participação da população ocorre oralmente e, segundo o conselheiro-ouvidor, os temas debatidos serão 
acompanhados pelo CNJ.

“Temos essa preocupação de dar uma resposta satisfatória ao jurisdicionado. Faremos uma avaliação criteriosa em rela-
ção aos problemas e a proposta é que o CNJ possa acompanhar os desdobramentos da audiência”, disse. “O encontro 
serve para conhecermos mais profundamente as realidades locais e, com isso, em parceria com os tribunais e com os 

CNJ participa de avaliação sobre atendimento 
oferecido pela Justiça*
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diversos órgãos do sistema de Justiça, buscar construir soluções adequadas”, completou o ouvidor do CNJ.

O evento é aberto à população em geral. Foram convidados a participar da audiência representantes das ouvidorias do 
Tribunal de Justiça (TJMS); Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3); Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 
(TRT-24) e do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS), além de associações de magistrados, defenso-
res e promotores públicos do estado.

Lentidão dos processos – A Ouvidoria do CNJ é um canal direto de comunicação entre a instituição e o cidadão, 
seja para tirar dúvidas, fazer sugestões ou reclamar sobre as mais diversas questões relacionadas a tribunais, processos e 
órgãos do Judiciário. Ela funciona na sede do órgão, em Brasília, e atende a população por telefone, por meio de corres-
pondência ou formulário eletrônico.

Qualquer cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ. Por ano, chegam ao Conselho quase 20 mil reclama-
ções, dúvidas e pedidos de informação.

Quase metade do que chega à Ouvidoria do CNJ – mais precisamente 48% – diz respeito à lentidão no an-
damento dos processos que tramitam no Judiciário nacional. Para entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ, o cidadão 
pode encaminhar um formulário eletrônico ou ligar para (61) 2326-4607 ou 2326-4608.

Para encaminhamento de correspondência ou busca de atendimento presencial, o endereço do Conselho Nacional de 
Justiça é: SEPN 514, bloco B, lote 7, sala 11 – Brasília/DF – CEP 70760-542.

*Regina Bandeira/ Agência CNJ de Notícias
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NOTÍCIAS DO STJ

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que existe direito público subjetivo de o concorrente 
aprovado em cadastro de reserva ser nomeado para cargo público quando, ocorrido o surgimento posterior de vagas, a 
administração pública deixar de convocá-lo ou realizar contratação temporária de terceiros.

No caso julgado, o impetrante foi aprovado em terceiro lugar em concurso público do Ministério da Defesa que destinou 
uma vaga para o cargo de técnico em tecnologia militar (topografia). Segundo o candidato, além de parar de preencher 
as vagas referentes ao concurso público, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou a contratação tem-
porária de terceiros para o exercício de funções de topógrafo, violando o direito líquido e certo à nomeação do candidato.

A relatora do recurso, ministra Eliana Calmon (já aposentada), rejeitou o pedido ao entendimento de que o STJ deveria 
se adequar à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que não reconheceu o direito à nomeação de candidato 
quando aprovado em cadastro de reserva.

Em voto-vista, o ministro Mauro Campbell Marques discordou da relatora e abriu a divergência, que acabou vitoriosa de-

Quando houver vaga ou terceirizado, aprovado em 
cadastro de reserva tem direito a nomeação*



pois de outros três pedidos de vista formulados pelos ministros Arnaldo Esteves Lima (já aposentado), Herman Benjamin 
e Sérgio Kukina, que acompanhou a relatora. 

Preterição

Mauro Campbell Marques constatou que o STF analisou apenas a existência do direito à nomeação por candidato apro-
vado dentro do número de vagas ofertado em edital. Em seu voto, o ministro frisa que em momento algum o STF debateu 
o direito a vagas surgidas no prazo de validade do concurso ou se esse direito se estenderia àqueles que, aprovados em 
cadastro de reserva, verificassem a existência de preterição ou da vacância de cargos públicos.

“É absolutamente imprudente afirmar categoricamente que o Supremo Tribunal Federal chancelou uma ou outra posição 
sobre essas especificidades”, advertiu o ministro, ressaltando que “aqueles que, apesar da clareza do aresto, incursionam 
em verificar no julgamento entendimentos outros, fazem-no, com a devida vênia, mediante leitura menos acurada do que 
a da inteireza do acórdão”.

Vinculação ao edital

Para o ministro Campbell, o edital de concurso vinculou tanto a administração quanto o candidato ao cargo público ofer-
tado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade 
do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de reserva.

“Foi a própria Administração Pública quem optou por vincular-se nesses termos, do que não pode se afastar justamente 
em razão dos aludidos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança”, constatou Campbell.

Ele salientou que, no caso concreto, o candidato comprovou o surgimento das vagas necessárias para alcançar sua clas-
sificação no concurso. Isso reforça a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo 
suprida mediante a contratação temporária de servidores, “o que tem o condão de configurar a preterição do direito do 
candidato aprovado em concurso”.

Cadastro de reserva

Mauro Campbell reiterou que a razão jurídica do direito à nomeação daqueles aprovados dentro do limite de vagas pre-
visto em edital é a mesma daqueles que são exitosos em concurso para a formação de cadastro de reserva.

“Não é possível, com todas as vênias, admitir outra finalidade e outra razão de ser para a formação de cadastro de reserva 
se não for para que, uma hora ou outra durante o prazo de validade do certame, os candidatos deixem de ser reservas e 
passem a ser titulares de cargos públicos assim que surgirem as vagas”.

O ministro concluiu seu voto alegando que a não nomeação pela administração pública exige a configuração de motiva-
ção em que se demonstre situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária, hipóteses que não foram 
comprovadas nos autos.

Assim, por maioria, a Primeira Seção concedeu a segurança para que o impetrante seja nomeado para o cargo público 
postulado. O julgamento foi encerrado em 24 de junho. O acórdão ainda não foi publicado. 

*Fonte: Notícias STJ. 
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STF julga 21 recursos com repercussão geral no 1º 
semestre de 2015*

NOTÍCIAS DO STF

Foto: Veja
No primeiro semestre deste ano, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgou 21 recursos com repercus-
são geral, resolvendo as contro-
vérsias constitucionais sob aná-
lise e liberando para julgamento 
mais de 22 mil processos que 
estavam sobrestados nas demais 
instâncias. No mesmo período, a 
Corte reconheceu a repercussão 
geral em outros 19 temas.

Os principais casos com reper-
cussão geral julgados pelo Ple-
nário, no primeiro semestre, en-
volveram disputas com impacto 
sobre o volume de processos na Justiça, como temas de direito financeiro (capitalização mensal de taxa de juros), direito 
trabalhista (validade de acordo de demissão voluntária) e matérias relativas a servidores públicos e aposentados. Houve 
ainda temas de relevo jurídico, como o poder de investigação criminal do Ministério Público e o uso do habeas data para 
obtenção de informações fiscais. 

Já os recursos com repercussão geral reconhecida na primeira metade do ano envolvem temas relativos à administração 
judiciária, como a redução do teto das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e outros aspectos relativos ao pagamento 
de precatórios, além de matérias com natureza civil e tributária. Há ainda temas sociais, como a possibilidade do ensino 
domiciliar e o “direito ao esquecimento”.

Em quatro casos submetidos ao Plenário Virtual da Corte, além de reconhecer a repercussão geral, os ministros também 
julgaram o mérito dos recursos por meio do sistema eletrônico. Nesses casos, o regimento interno do STF prevê o julga-
mento da questão de fundo quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. Isso ocorreu, por exemplo, 
no Recurso Extraordinário (RE) 855178, relativo à responsabilidade solidária entre entes federativos pelo fornecimento de 
medicamentos e tratamento de saúde, e no RE 883642, no qual se definiu a possibilidade de sindicatos atuarem judicial-
mente em nome dos seus representados, mesmo sem autorização expressa.

Casos no Plenário

A questão da capitalização mensal de juros foi tratada no julgamento do RE 592377, em que o Banco Fiat S/A questio-
nava acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que declarou inconstitucional medida provisória (MP) 
editada em 2000, que permitiu a operação no sistema financeiro. Ao dar provimento ao recurso e validar a norma sob 
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análise, o STF analisou os requisitos constitucionais de relevância e urgência para edição da MP. A decisão liberou 13 mil 
processos sobre o tema.

O poder de investigação criminal do Ministério Público foi analisado no julgamento do RE 593727, no qual foi definida 
a legitimidade do órgão para promover investigações de natureza penal e fixou os parâmetros de sua atuação. No RE 
673707, uma empresa obteve o direito de ter acesso a informações do Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica 
(Sincor), mantido pela Secretaria da Receita Federal, por meio de habeas data. 

Envolvendo o funcionalismo público, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 652777, o Plenário decidiu que é legí-
tima a publicação do nome de servidores e dos valores dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Ainda 
sobre o tema, ao julgar o RE 675978, os ministros decidiram que o teto constitucional dos servidores públicos deve ser 
aplicado sobre o valor bruto da remuneração, sem os descontos do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária. O 
STF também deu provimento ao RE 638115, que discutia a constitucionalidade da incorporação de quintos por servidores 
públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a 
Medida Provisória 2.225-45/2001.

Repercussão reconhecida

Entre os recursos que tiveram repercussão geral reconhecida e ainda serão julgados, há dois processos com impacto 
social. Um deles é o RE 888815, que discute se o ensino domiciliar pode ser proibido pelo Estado ou considerado meio 
lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. O outro é o ARE 833248, que trata do “direito ao es-
quecimento” na esfera civil, quando for alegado pela vítima de crime ou por seus familiares para questionar a veiculação 
midiática de fatos pretéritos e que supostamente já teriam sido esquecidos pela sociedade. 

Também serão julgadas ações que tratam dos seguintes temas: aplicação de novo teto de Requisições de Pequeno Va-
lor (RPVs) a execuções em curso, restrição à imunidade de empresas ao ITBI, incidência da contribuição ao Senar sobre 
receita bruta, incidência de IR sobre juros de mora recebidos por pessoa física, correção e juros de mora em precatórios, 
controle judicial em caso de não aplicação de recursos do SUS, perdão de dívida tributária decorrente de benefícios 
inconstitucionais, ISS e valor de multa por mora, competência para julgar conflitos entre juizado especial federal e juízo 
estadual no exercício da competência federal delegada.

*Fonte: Notícias STF

Consciente da necessidade de preservação do meio ambiente e da promoção da cidadania, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) desenvolve regularmente ações ligadas à responsabilidade ambiental e à inclusão social, reforçando as diretrizes 
institucionais de velar pela integridade dos direitos fundamentais e conferir a prevalência da dignidade da pessoa hu-
mana. Um dos mais importantes projetos em andamento é o Programa de Ressocialização de Sentenciados. Iniciado em 
dezembro de 2008, a partir de convênio celebrado com o Governo do Distrito Federal, o projeto já promoveu a recupe-
ração social de 105 sentenciados por meio de capacitação técnica e do exercício de atividade remunerada no Tribunal.

STF desenvolve projetos de inclusão social e 
preservação do meio ambiente*
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Atualmente, o programa conta com 27 contratados, que exercem atividades administrativas em gabinetes de ministros 
e outras unidades, além de prestarem serviços de suporte de informática e jardinagem. A carga horária é de seis ou 
oito horas diárias e a remuneração varia de R$ 680,00 a R$ 805,00 mensais, mais auxílios-transporte e alimentação. 
As vagas são destinadas a detentos do Centro de Progressão Penitenciária de Brasília e os candidatos devem estar 
cumprindo pena em regime semiaberto, domiciliar ou em liberdade condicional. Também devem preencher os requisitos 
para trabalho externo dispostos na Lei de Execuções Penais (LEP): aptidão, disciplina, responsabilidade e cumprimento 
mínimo de um sexto da pena. Além disso, passam por entrevistas no Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do 
Ministério da Justiça.

A seleção é feita pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso no Distrito Federal (Funap-DF) com base em perfil que 
atenda a determinada área do STF. Posteriormente, uma nova seleção pode ser realizada pelo próprio STF. A exigência 
básica é que o preso tenha ensino médio ou, pelo menos, fundamental. Ao chegarem ao STF, antes de serem encami-
nhados às unidades onde trabalharão, os apenados recebem orientações sobre o Tribunal, a função que irão desempe-
nhar e as regras que devem ser seguidas. Além de contribuir para a recuperação social e a diminuição da reincidência, 
o projeto proporciona o abatimento do quantitativo da pena aplicada: a cada três dias trabalhados, um dia de pena é 
remido (descontado).

Nos sete anos de existência o projeto colheu muitos frutos. Vários ressocializados já foram aprovados em concurso 
público. Alguns investiram na capacitação, já concluíram os estudos e ingressaram em cursos técnicos e na faculdade. 
Alguns ex-beneficiados, após o cumprimento da pena, foram, inclusive, contratados e prestam serviços terceirizados ao 
Supremo.

Agenda Ambiental

Com foco na preservação do meio ambiente e na racionalização de gastos, o STF aderiu à Agenda Ambiental da Admi-
nistração Pública (A3P), do Ministério do Meio Ambiente. Uma comissão gestora, criada em março deste ano, é respon-
sável por realizar diagnóstico ambiental do Tribunal com o intuito de elaborar um plano de logística sustentável com o 
estabelecimento de práticas de sustentabilidade e metas de economia.

Entre as ações que já integram o plano estão a coleta seletiva, com descarte correto de lixo e o envio de materiais para 
reciclagem, e a destinação adequada de eletrodomésticos, baterias, pilhas usadas e óleo de cozinha. Todas essas ações 
buscam o melhor aproveitamento dos resíduos gerados no Supremo e a disseminação de conhecimento entre servidores, 
colaboradores e todo o público que passa pelo Tribunal. As ações também cumprem outra função social ao contribuir, 
de forma indireta, com o aumento da renda das cooperativas de catadores.

O plano de logística sustentável compreenderá ainda metas de economia de água, energia, copos descartáveis, papéis 
e outros materiais de consumo. Nesse ponto, o principal desafio será conscientizar o público do STF de que a mudança 
de atitudes rotineiras – como desligar luzes e computador, utilizar ao máximo luz natural, usar canecas para tomar café 
e garrafinhas de água, evitar imprimir documentos desnecessários – pode causar, ao fim, grande impacto na redução 
de gastos públicos.

*Fonte: Notícias STF
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