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JFES inaugura mutirões de 2016 com a participação da OAB

Pré-processual será expandido para o interior

A Justiça Federal capixaba – que periodicamente realiza mutirões de conciliação em parceria com a Caixa, os Correios e o INSS 
- acaba de ganhar mais um parceiro nessa empreitada: a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES).

Entre os dias 16 e 19 de fevereiro a OAB-ES participa pela primeira vez de um mutirão de conciliação na Justiça Federal. Cerca 
de 250 audiências estão programadas para acontecer na sede da JFES, em Vitória, buscando a solução de processos envolvendo 
cobrança de anuidades.

O evento inaugura o calendário de mutirões de conciliação processual de 2016, realizados pelo Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cescon).

No ano passado, os mutirões processuais e as audiências de conciliação pré-processuais realizadas pelo Cescon alcançaram 
aproximadamente R$ 1,8 milhão em valores conciliados, 

Entre abril e dezembro, foram realizadas ao todo 852 audiências e, destas, 642 resultaram em acordos. Na conciliação pré-
-processual, o índice médio de acordos no ano superou os 80%. 

Qualquer pessoa que queira fazer acordo na Justiça Federal pode entrar em contato com o Cescon pelo conciliar@jfes.jus.br 
ou telefone (27) 3183-5015.

Realizadas apenas na capital até agora as audiências de conciliação pré-processual serão implantadas em breve também nas 
subseções do interior. Outra novidade é que, além da Caixa, os Correios também devem aderir este ano a essa modalidade de 
conciliação, que busca a solução do conflito antes que se transforme em processo. As informações são do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon).

Supervisionado pela servidora Maristher de Souza Lima Siqueira, o Cescon tem como coordenador o juiz federal Paulo Gonçalves 
de Oliveira Filho, titular do 1º Juizado Especial Federal de Vitória, e atua em parceria com o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos do TRF da 2ª Região, que conta com o auxílio da juíza federal Cristiane Conde Chmatalik. 
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Justiça Federal determina suspensão de atividades em 
dois píeres para evitar emissão de poeira de carvão e 
pó de minério em Vitória/ES
A Justiça Federal do Espírito Santo, por meio da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, determinou na última terça-feira, 
19, a suspensão temporária das atividades econômicas em dois píeres do complexo portuário de Tubarão, até que se 
adotem medidas eficazes para evitar a emissão de poeira de carvão no ar e de pó de minério no mar.

Acesse o inteiro teor da decisão proferida na medida cautelar de nº 0002505-76.2015.4.02.5001 
(2015.50.01.002505-3), no www.jfes.jus.br, campo “Consulta Processual”.

Mandado de segurança

Na sexta-feira, 22, foi ajuizado mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (nº 0000558-
18.2016.4.02.0000), relativo à decisão da primeira instância.

O juiz federal convocado Vigdor Teitel, compondo a Primeira Turma Especializada do TRF2, decidiu suspender, no come-
ço da noite de segunda-feira, 25, a liminar da Justiça Federal de Vitória. Entretanto, estabeleceu um prazo de 60 dias 
para que sejam tomadas providências em relação aos problemas identificados nos dois píeres. 

Veja o inteiro teor da decisão na página do TRF2 na internet (www.trf2.jus.br).
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Com a participação de magistrado da JFES, reunião no 
CNJ decide ação conjunta de combate à violência

O ex-diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos – que atualmente 
compõe o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – participou na terça-feira, 19, de reunião que decidiu que o Conselho deverá 
desenvolver nos próximos meses protocolos de atuação conjunta entre as instituições que trabalham no combate à violência, 
como as polícias civil e militar, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o próprio Judiciário.

As ações farão parte da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp) e virão como forma de aprimorar o combate 
à criminalidade no País.

Participaram da reunião, além de Fernando Mattos, o conselheiro Arnaldo Hossepian e o juiz auxiliar da Presidência do CNJ e 
coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo (DMF), Luís 
Geraldo Lanfredi, também representantes do Conselho na Enasp. 

Realizado na sede do CNJ, o encontro contou ainda com a presença do conselheiro Bruno Ronchetti, supervisor do DMF, da 
diretora técnica do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), Thamara Duarte, e do professor convidado Cláudio Beato Filho, 
do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

Fragmentação

Matéria publicada ontem no site do CNJ mencionou que, “para o professor da UFMG, coordenador-geral do Centro de Estudos 
de Criminalidade e Segurança Pública, a atuação dos órgãos que trabalham no combate à criminalidade é marcada hoje pela 
fragmentação e pela desarticulação. Por isso, segundo ele, a área de segurança pública é uma das que menos avançaram nos 
últimos anos. ‘Quem trabalha analisando fluxo de Justiça vê como as instituições hoje funcionam de forma estanque’, diz o 
especialista.”

De acordo com o texto da repórter Tatiane Freire, da Agência CNJ de Notícias, “a partir desse diagnóstico, a ideia é desenvolver 
uma metodologia de integração entre as instituições para a ação conjunta no combate à violência. ‘Uma forma de avançar nessa 
área é romper com essa desarticulação e desenvolver uma metodologia de integração que permita a todos os órgãos comparti-
lhar problemas, estratégias e soluções para esses problemas’, explicou o professor.”

Metodologia

Ainda conforme o site do Conselho, “a nova metodologia de atuação a ser proposta pelo CNJ será traçada a partir de modelos 
desenvolvidos com êxito em alguns estados da federação. ‘Já existem iniciativas parecidas que deram bons resultados. A ideia é 
pegar um pouco do que está funcionando e transformar isso em uma metodologia’, afirma o pesquisador.”

“O próximo passo, segundo o conselheiro Arnaldo Hossepian, será identificar as boas práticas desenvolvidas localmente pelos 
juízes, que possam servir de subsídio para a proposta a ser discutida pelo CNJ com os demais membros da Enasp. Para o conse-
lheiro Hossepian, é preciso que o CNJ assuma um papel proativo no enfrentamento à violência urbana. ‘O objetivo é contribuir 
para o resgate da sensação de segurança, algo caro para a população brasileira’, afirmou o conselheiro.” (Com informações de 
Tatiane Freire, da Agência CNJ de Notícias) 
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NOTÍCIAS DO TRF2

Reajuste concedido a servidores públicos não pode ser 
estendido à iniciativa privada. Aposentado recorreu em 
duas instâncias pedindo índice de 28,86%

TRF2 garante expedição de diploma de conclusão de 
curso a estudante

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo em que um aposentado 
pretendia que o INSS fosse condenado a reajustar sua aposentadoria pelo percentual de 28,86%. O índice foi concedido aos 
servidores públicos federais, em 2007, em decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso 
Ordinário em Mandado de Segurança 22.307-7/DF.

Acontece que, como dito, os beneficiários do reajuste foram os servidores públicos federais, o que não é o caso do autor, que 
trabalhou apenas em empresas particulares e foi aposentado por tempo de serviço pelo Regime Geral da Previdência Social. No 
processo, o autor alega que, “embora não seja servidor público federal, não pode ser tratado de modo desigual, de acordo com 
dispositivos e princípios constitucionais”.

Em primeiro grau, a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base na impossibilidade jurídica do pedido. 
Contudo, no TRF2, ao qual o autor apelou, embora o acórdão da 6ª Turma Especializada também tenha extinguido o processo, o 
fez base em fundamento diverso. No entendimento da relatora, desembargadora federal Salete Maccalóz, o pedido de reajuste 
do índice de 28,86% é até juridicamente possível, uma vez que admitido pelo ordenamento jurídico, “entretanto deve haver um 
vínculo entre os sujeitos da situação jurídica trazida a juízo”. 

Em seu voto, a magistrada ressaltou que ficou configurada então, como fundamento para extinguir o processo, a ilegitimidade 
ativa ad causam, isto é, não existe relação jurídica entre o aposentado e a União que lhe permitisse pedir eventual direito ao 
referido reajuste, isto é, o autor não poderia ter demandado a Justiça em nome de um direito que compete a outros. 

Proc.: 0006098-41.2014.4.02.5101. Fonte: Acoi/TRF2

A 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2) decidiu manter a sentença da 30ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro que condenou a Sociedade Unificada de Ensino 
Augusto Motta – Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) 
a expedir o diploma de uma estudante que concluiu o curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, mas apresenta proble-
mas de documentação.

A concluinte conta que, como sua antiga escola foi fechada, ela 
não pôde apresentar seu diploma de conclusão do Ensino Médio, 
e que a UNISUAM se recusa a expedir seu diploma de 3º grau, 
mesmo tendo ela apresentado seu histórico escolar, a declaração 
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de conclusão de curso e a respectiva publicação no Diário Oficial. Ainda segundo a ela, por conta dessa pendência, o Conselho 
Regional de Biologia do Rio de Janeiro se recusou a prorrogar seu registro provisório.

Em seu voto, o desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, relator do processo no TRF2, decidiu acompanhar o entendi-
mento do juízo de primeira instância, com iguais fundamentos. Para ambos, ”não é cabível que a aluna seja prejudicada por 
circunstâncias alheias a sua vontade” e a exigência da apresentação de um diploma de 2º grau tem como intenção comprovar 
o término deste seguimento de ensino, o que também pode ser confirmado com a apresentação da Declaração de Conclusão de 
Curso e sua publicação no Diário Oficial ou do Histórico Escolar. 

“Ressalta-se, derradeiramente, que Diploma, Atestado, Declaração, Carteira, etc., são meios ou instrumentos de prova da quali-
ficação, qualidade ou condição jurídica de que seja detentor uma pessoa, não se podendo determinar que prevaleça um único 
meio de prova sobre os demais”, concluiu o juiz da 30ª Vara Federal, em seu voto, transcrito na decisão do relator em 2º grau.

Em sua decisão, o relator determinou que o diploma seja expedido pelo Centro Universitário Augusto Motta e que o Conselho 
Regional de Biologia prorrogue o registro provisório da autora pelo prazo de dois anos. Proc.: 0018797-98.2013.4.02.5101. 
Fonte: Acoi/TRF2

A Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2) manteve decisão de 1º grau que permitiu 
à R.F.O. acumular o cargo de Professora Substituta do Departamento de Pediatria com o Programa de Residência Médica em 
Pediatria – área de atuação em Neurologia Pediátrica, ambos no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Na hipótese dos autos, R.F.O. é médica e, no curso do segundo e último ano do programa de Residência Médica da UFRJ, foi 
aprovada em processo seletivo público para contratação temporária como professora de Pediatria na mesma instituição, chegan-
do a assinar o contrato para exercer o cargo. Entretanto, a UFRJ negou-se a efetuar o registro de matrícula, entendendo não ser 
possível a acumulação das atividades, porque significaria assumir uma carga horária superior a 60 horas semanais.

Acontece que, em seu voto, o desembargador federal Aluisio Mendes, relator do processo no TRF2, considerou, em primeiro 
lugar, que nos termos do artigo 1º da Lei 6.932/81, a residência médica não equivale a cargo público, constituindo modalidade 
de ensino de pós-graduação. Entretanto, como existe um vínculo administrativo, o referido serviço somente poderá ser prestado 
juntamente com um cargo público se existir compatibilidade de horários, observando-se os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, de forma a evitar-se, inclusive, a prática de eventuais fraudes.

Dessa forma, segundo o relator, há que se levar em conta que, de acordo com a legislação brasileira, a acumulação de cargos 
públicos é permitida mediante o atendimento de determinadas condições. “A tese de ilegalidade da acumulação pela jornada 
superior a 60 horas semanais não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico. A CRFB/88, em seu art. 37, inc. XVI, alínea 
“c” e a Lei 8.112/90, em seu art. 118, §2°, condicionam a acumulação de cargos à compatibilidade de horários, não havendo 
qualquer previsão legal de carga horária semanal máxima”, pontuou o magistrado.

O relator concluiu que, sendo respeitada a norma constitucional – ou seja, em se tratando de cargos acumuláveis, estando de-
monstrada a compatibilidade de horários e, ainda, sendo respeitado o teto remuneratório previsto no artigo 37 da Constituição 
Federal –, a acumulação de cargos públicos é plenamente legal. Proc.: 2014.51.01.010226-4. Fonte: Acoi/TRF2

Cargo de professora é acumulável com residência 
médica, se respeitada norma constitucional
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O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) os limites financeiros de 
R$1.298.078.486,97, sendo R$729.930.250,99 relativos às Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em novem-
bro de 2015 - decorrentes de 88.753 ações e 100.943 pessoas - e R$568.148.235,98 relativos às RPVs autuadas em 
dezembro de 2015 - decorrentes de 71.900 ações e 82.777 pessoas.

Do total geral, R$1.023.033.947,96 correspondem a processos previdenciários e assistenciais - revisões de aposentado-
rias, pensões e outros benefícios -, que somam um total de 96.227 ações, beneficiando, em todo o país 109.266 pessoas.

O Conselho esclarece, ainda, que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, fazer o depósito dos recursos financeiros 
liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser bus-
cada na consulta processual, na Internet, no endereço do portal do Tribunal Regional Federal responsável.

RPVs em cada região da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região (sede em Brasília-DF, abrangendo os estados de MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP)

Geral: R$381.851.790,20

Previdenciárias/Assistenciais: R$307.554.333,29 – 23.605 
pessoas beneficiadas, em 21.342 ações;

TRF da 2ª Região (sede no Rio de Janeiro – RJ, abran-
gendo também o ES)

Geral: R$95.496.689,21

Previdenciárias/Assistenciais: R$57.104.813,91 – 3.872 
pessoas beneficiadas, em 3.872 ações;

TRF da 3ª Região (sede em São Paulo – SP, abrangendo 
também o MS)

Geral: R$308.261.719,29

Previdenciárias/Assistenciais: R$262.388.331,79 – 19.493 pessoas beneficiadas, em 17.374 ações;

TRF da 4ª Região (sede em Porto Alegre – RS, abrangendo também os estados do PR e SC)

Geral: R$307.535.284,79

Previdenciárias/Assistenciais: R$248.636.561,10 – 35.606 pessoas beneficiadas, em 32.403 ações;

TRF da 5ª Região (sede em Recife – PE, abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$204.933.003,48

Previdenciárias/Assistenciais: R$147.349.907,87 – 26.690 pessoas beneficiadas, em 21.236 ações. Fonte: CJF

CJF libera mais de R$1,2 bilhão em RPVs

NOTÍCIAS DO CJF
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Meios eletrônicos são aposta do CNJ para Judiciário 
mais eficiente

A resposta do Poder Judiciário para prestar 
um serviço célere e eficaz a uma sociedade 
cada vez mais ciente de seus direitos passa 
necessariamente pelos avanços do mundo 
digital. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
investe há anos na modernização do aparato 
tecnológico, na digitalização processual e em 
novos sistemas para facilitar a tomada de de-
cisões, mas, em 2015, o tema ganhou especial 
atenção com sua inclusão entre as diretrizes 
de gestão do presidente Ricardo Lewando-
wski (Portaria 16/2015, item III). 

Um dos principais pontos da política é o contí-
nuo investimento na ampliação e no suporte ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Além de investir em acessibili-
dade e no desenvolvimento de novos módulos, como o de Justiça Criminal, a atual gestão do CNJ lançou a versão 2.0, que 
foca a usabilidade para atrair cada vez mais usuários. Atualmente, o sistema registrou mais de 6,1 milhões de processos 
em tramitação e funciona em mais de 8 mil órgãos julgadores. 

O CNJ também realizou treinamentos e lançou a Maratona PJe, que convida os profissionais de tecnologia da informação 
dos tribunais a desenvolver melhorias para a ferramenta. Os resultados da iniciativa serão conhecidos em fevereiro. Além 
disso, o contato do CNJ com os dirigentes e profissionais de tecnologia da informação das cortes de todo o país é cons-
tante e, somente entre 2010 e 2015, o órgão investiu cerca de R$ 500 milhões para o aperfeiçoamento da infraestrutura 
de tecnologia dos tribunais. 

Para facilitar a comunicação do Judiciário com o público externo e entre tribunais que ainda não migraram para o PJe, o 
CNJ participa ativamente do desenvolvimento e da ampliação do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). O Con-
selho também deu continuidade à implantação do Escritório Digital, lançado em dezembro de 2014 em parceria com a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para permitir a atuação em diferentes tribunais por meio de uma só plataforma. 

Sistemas - Para proporcionar mais agilidade, segurança e eficiência na rotina de trabalho dos magistrados brasileiros, 
o CNJ disponibilizou no final de outubro o Sistema Nacional de Videoconferência. A ferramenta de comunicação remota 
de áudio e imagem é gratuita, acessada por conexão via internet e tem alcance nacional. Outro instrumento para auxiliar 
o trabalho dos magistrados é o Sistema Audiências de Custódia, que foi desenvolvido pelo CNJ para facilitar o registro 
das audiências e a sistematização de dados. 

Além de gerir constantes melhorias em seus diversos sistemas de informações do Judiciário, o CNJ lançou, em 2015, o 

NOTÍCIAS DO CNJ

Divulgação/CNJ



9

Balanço final da semana nacional da conciliação 
revela recorde de acordos

Maior mobilização para a redução de estoque 
de processos na Justiça, por meio de acordo 
entre as partes, a edição da Semana Nacional 
da Conciliação ocorrida no ano passado bateu 
recorde de acordos fechados. Foram 211.591 
acordos fechados com movimentação finan-
ceira de R$ 1,6 bilhão, depois de mais de 350 
mil audiências de conciliação, entre os dias 
23 e 27 de novembro. Os números da décima 
edição da Semana Nacional superam todos 
os anos anteriores. 

Na comparação com o evento de 2014, o re-
sultado da última semana foi 24% superior 
em número de audiências ocorridas, 41% 
maior em relação ao total de acordos e superou em 32% a movimentação financeira. 

A Justiça Estadual obteve um desempenho ainda maior. O número de acordos subiu 55%, passando de 120 mil, em 2014, 
para 187 mil no ano passado. Na avaliação do coordenador do Comitê Gestor da Conciliação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), conselheiro Emmanoel Campelo, os resultados são decorrentes do investimento em infraestrutura e capaci-
tação, nos moldes fixados pela Resolução 125/2010. 

“Investir em capacitação é fundamental. Um conciliador ou um mediador bem treinado tem maior capacidade de tornar 
as partes envolvidas no conflito mais suscetíveis ao acordo, ao entendimento. A prova disso é que o percentual de acordos 
celebrados vem sempre aumentando a cada edição da Semana Nacional da Conciliação”, ressalta Campelo. Este ano, o 
índice de acordos subiu para 60,3%. 

Cinco vezes mais acordos – Em relação à primeira edição, foram fechados 55% dos acordos em 83 mil audiên-

SerasaJud. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados em relação às principais demandas remetidas à Serasa Experian, 
como ordens judiciais para retirada do nome dos cidadãos do cadastro de inadimplentes em razão de registros indevidos, 
que movimentam 28 mil ofícios em papel por mês. 

Em maio de 2015, o CNJ modernizou o trâmite de seus documentos administrativos com a adesão ao Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI). Para atender à necessidade do próprio CNJ, a inovação veio com o Plenário Virtual, lançado em 
novembro com a aprovação unânime dos conselheiros. O Plenário Virtual foi criado para acelerar o julgamento de casos 
de menor complexidade em tramitação no Conselho. Fonte: Deborah Zampier- Agência CNJ de Notícias 

São Paulo, 23/11/2015 --Abertura da Semana Nacional da Conciliação 2015. 
Foto: Gilmar Félix/Agência CNJ
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cias, com 46 mil acordos obtidos – cinco vezes menos que os números atuais. Nos últimos anos, os percentuais de resolu-
ção de conflito vêm aumentando gradativamente. Em 2007 e 2008 o percentual foi de 42%, aumentando para 47% em 
2009 e 2010; 48% em 2011; 49% em 2012; 51% em 2013 e 53% em 2014. 

Para o presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, além de reduzir o estoque de processos, o esforço anual concen-
trado da Justiça tem um efeito ainda mais importante: multiplica a cultura da pacificação no país. “Uma decisão judicial, 
pura e simplesmente, é sempre traumática porque uma das partes não sai satisfeita. Precisamos evitar a cultura do litígio. 
Nós do Judiciário somos mais que agentes de solução de controvérsias, somos agentes de pacificação nacional”, disse o 
ministro, que promoveu o tema a uma das 12 prioridades da Justiça no Biênio 2015/2016. 

100 milhões de processos – A Semana Nacional da Conciliação ocorre todo ano e envolve a maioria dos tribunais 
brasileiros que selecionam os processos com possibilidade de acordo para tentar solucionar o conflito de forma negociada. 
A medida faz parte da meta de redução do grande estoque de processos na Justiça brasileira, que gira em torno de 100 
milhões. 

Desde 2006, quando foi criada a Semana Nacional da Conciliação, já foram realizadas mais de 2 milhões de audiências, 
alcançando cerca de R$ 9 bilhões em valores homologados. A última edição contou com a participação de 47 tribunais, 
dos ramos Estadual, Federal e Trabalhista. Ao todo, foram atendidas 818.391 pessoas (20% a mais que em 2014). Cerca 
de 3 mil magistrados, 968 juízes leigos e 5 mil conciliadores participaram do atendimento. 

A Semana Nacional da Conciliação integra a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de inte-
resses no âmbito do Poder Judiciário, prevista na Resolução 125, instituída pelo CNJ em 2010. Fonte: Regina Bandeira 

- Agência CNJ de Notícias 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enviou ofício aos 
Tribunais de Justiça (TJs) e Tribunais Regionais Federais 
(TRFs), na última terça-feira (19/1), para que apresentem 
“planos e cronograma de implantação” das audiências de 
custódia em suas respectivas jurisdições. As audiências de 
custódia passaram a ser obrigatórias em todo o país a par-
tir da decisão na ADPF 347 do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Em dezembro, por meio da Resolução 213, o CNJ regulamentou o funcionamento das audiências e, com isso, vai monitorar 
a interiorização dessa prática, já em funcionamento nas capitais dos estados, por todo o país. 

Alguns Tribunais de Justiça já haviam, espontaneamente, dado início à expansão das audiências de custódia para o interior, como 
aconteceu no Paraná, Maranhão, Espírito Santo, Roraima, Mato Grosso e Pernambuco. 

Contudo, todos os tribunais do país têm até o dia 30 de abril para instalarem audiências de custódia em todo o seu território, 

Tribunais devem apresentar plano de implantação 
de audiência de custódia

Divulgação/CNJ
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará, no primeiro semestre deste ano, cursos voltados à capacitação e ao apri-
moramento da atuação de magistrados. Um deles terá como objetivo a formação em Direitos Humanos. Outros dois visam 
ao fortalecimento da atuação de juízes que participam das audiências de custódia e discussão de métodos e protocolos 
para a intervenção judicial, diante de denúncias de tortura e maus-tratos. Todos os cursos estão com suas respectivas 
programações em discussão. 

A decisão de realizar esses cursos foi anunciada durante reunião realizada na terça-feira (19/01) entre o juiz auxiliar da 
Presidência do CNJ, Luís Geraldo Sant´Ana Lanfredi, que coordena o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), representantes de entidades de magis-
trados e da Associação para a Prevenção da Tortura (APT), uma organização internacional de direitos humanos, com sede 
na Suíça e com escritório para a América Latina localizado no Panamá. 

A expectativa é que o curso dirigido à formação em Direitos Humanos seja a partir de abril. A iniciativa tratará de concre-

CNJ promove cursos de formação em audiência de 
custódia e direitos humanos

tal como está previsto na Resolução 213. É por essa razão que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão 
apresentar, até o dia 1º de março, seus respectivos cronogramas de implantação. 

“O Conselho Nacional de Justiça vai acompanhar e monitorar esse movimento de capilarização das audiências de custódia de 
perto e colaborar, através do DMF, para que essa implantação ganhe a amplitude determinada pelo STF, realizando-se do modo 
mais eficaz”, disse o conselheiro do CNJ Bruno Ronchetti, supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF). 

A prática das audiências de custódia vem garantindo, desde fevereiro do ano passado, a apresentação do preso a um juiz em até 
24 horas. A ideia é que o autuado preso em flagrante ou por força de qualquer decisão judicial seja entrevistado por um juiz, em 
uma audiência em que também estarão presentes o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado do preso. Durante 
esse ato, o juiz decidirá sobre a necessidade e a continuidade da prisão ou deliberará pela eventual concessão de liberdade, com 
ou sem a imposição de outras medidas cautelares. 

A liberdade concedida ao preso em nada afeta o prosseguimento do eventual processo que surja contra o indiciado. Durante as 
audiências de custódia também é oferecida a possibilidade de encaminhamentos sociais em favor da pessoa, caso seja consi-
derada hipossuficiente. 

Desde que a iniciativa foi implantada, em fevereiro do ano passado, 18.676 presos em flagrante foram mantidos em liberdade, 
acarretando uma economia aos cofres públicos próxima dos R$ 700 milhões anuais. O número equivale a 48,38% de todos os 
casos levados às audiências. Em contrapartida, a maior parte dos custodiados, quase 20 mil, teve a manutenção de suas prisões 
decretadas pelos juízes, comprovando que o projeto não estimula a impunidade. A estimativa do DMF do CNJ é de que, em um 
ano, sistematicamente realizadas em todo o país, a economia para o erário alcance R$ 4,3 bilhões, mantida a média de soltura 
nas audiências de custódia que é de 50% dos casos. Fonte: Luiza de Carvalho Fariello / Agência CNJ de Notícias 
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tizar acordo inédito de cooperação na área, firmado no ano passado entre o CNJ e a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), encarregado da promoção e proteção 
dos direitos humanos no hemisfério americano. 

A ideia é promover o conhecimento do sistema, dos mecanismos e instrumentos de proteção dos Direitos Humanos e, so-
bretudo, permitir o aperfeiçoamento e a sofisticação da atuação judicial mediante a utilização das ferramentas disponíveis 
para essa intervenção, como elemento constitutivo da cultura jurídica do Poder Judiciário brasileiro, segundo os padrões 
da OEA-CIDH. A parceria e uma maior aproximação com organismos internacionais para fomentar a proteção aos direitos 
fundamentais é uma das metas da gestão atual do Conselho, conforme destacou o ministro Ricardo Lewandowski em seu 
discurso de posse, em 2014. 

Num primeiro momento, a expectativa é que o curso, que poderá contar com a presença da sociedade civil, será realizado 
a distância, por meio de acesso online. A previsão é que existam outros dois módulos consecutivos ao longo do ano, com 
exigência presencial, inaugurando a segunda e a terceira fase do evento. O conteúdo programático do certame está sendo 
discutido coletivamente com a Secretaria de Direitos Humanos, APT, entidades de juízes, como a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação dos Juízes Federais (Ajufe), mantida a interlocução direta com a própria 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 

“O presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, anunciou, entre seus objetivos, o desencadeamento de ações 
para uma melhor preparação do ma-
gistrado, permitindo-lhe enfrentar com 
mais consistência os conflitos sociais 
que lhe são submetidos a decisão”, ex-
plicou Lanfredi. “Setenta por cento das 
denúncias formuladas contra o Estado 
brasileiro, seja na Comissão, como na 
Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos são decorrentes de um funcio-
namento insatisfatório do sistema de 
Justiça. Daí que há uma expectativa 
muito grande que o aprimoramento 
do conhecimento e a melhor qualidade 
da formação de juízes em direitos hu-
manos prestigie, intrinsecamente, uma 

jurisdição mais próxima e conectada com os interesses da população”, afirmou. 

Audiência de custódia - O curso para a capacitação e formação de juízes que participam das audiências de 
custódia, por sua vez, deve ocorrer até o final de março. Neste caso, a ideia é formar magistrados que possam replicar 
o conhecimento e a expertise da atuação em audiências de custódia para outros juízes, no âmbito dos seus respecti-

Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ
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vos tribunais. “Há uma demanda muito significativa por um melhor entendimento sobre o comportamento do juiz nas 
audiências de custódia. E para que a participação do magistrado nesses atos resulte numa atuação condizente com os 
desafios desse novo modelo de intervenção judicial, o treinamento apresenta-se como uma estratégia, pois fortalece as 
posturas institucionais e prestigia comportamentos e modelos de conduta e atuação que repercutem o ‘papel de garantia’ 
que o Poder Judiciário deve exercer diante do cidadão preso que é levado à presença de um juiz”, disse o juiz auxiliar da 
presidência do CNJ. 

As audiências de custódia passaram a ser obrigatórias em todo o país a partir da decisão na ADPF 347 do Supremo 
Tribunal Federal. Consistem na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. O 
Conselho Nacional de Justiça regulamentou o funcionamento das audiências de custódia no último dia 15 de dezembro, 
por meio da Resolução 213 e está acompanhando a interiorização dessa prática, já em funcionamento nas capitais dos 
estados, por todo o país. 

Participaram também da reunião, na terça-feira, a diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Anamatra, Noemia Porto, 
a advogada e delegada da APT no Brasil, Sylvia Dias, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da AMB, Ricardo 
Barreto, acompanhado dos membros da comissão da AMB Sandra Silvestre, Gabriela Jardon e Edinaldo César. Fonte: 

Agência CNJ de Notícias 

A Resolução 214/2015 do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
foi publicada na terça-feira (19/1) 
apresentando um novo modelo 
organizacional e garantindo es-
trutura de funcionamento mínima 
para os Grupos de Monitoramento 
e Fiscalização do Sistema Carcerá-
rio (GMFs) nos Tribunais de Justiça 
(TJs) e Regionais Federais (TRFs). 
A norma estabelece a formatação 
para os GMFs, definindo prazos, 
metas e requisitos mínimos de es-
trutura. 

Os GMFs foram criados em 2009 
e estão previstos na Resolução 96/2009 do CNJ. Com a publicação da nova resolução, os grupos também deverão ser 
organizados no âmbito da estrutura dos TRFs, que terão prazo de 30 dias para instalar e até 90 dias para pôr em funcio-

CNJ publica resolução sobre GMFs com prazos para 
tribunais

Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ
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namento os GMFs. A resolução determina que os TJs dos estados e do Distrito Federal, além dos TRFs, deverão dispor de 
estrutura administrativa de apoio composta por, no mínimo, dois servidores, que atuem nas áreas de saúde, educação e 
assistência social. Pela resolução, os GMFs deverão estar vinculados diretamente à Presidência dos tribunais. A resolução 
também determina que os grupos absorvam as estruturas criadas por cada corte para cumprir função similar. 

A resolução que estrutura os GMFs é resultado do encontro que reuniu desembargadores, juízes e servidores, em junho 
do ano passado, no CNJ, onde foram debatidas ações para melhorar o sistema de Justiça criminal. “A resolução surge da 
reinvindicação dos próprios juízes, com intuito de melhor disciplinar, e sobretudo fortalecer, as estruturas de fiscalização 
e monitoramento do sistema carcerário local”, destaca o supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) do CNJ, conselheiro Bruno Ronchetti. 

Segundo o coordenador do DMF, juiz auxiliar da Presidência Luís Lanfredi, os GMFs devem atuar como “braço operacio-
nal” do DMF nos estados e assumir o protagonismo da execução das ações muitas vezes estimuladas ou desencadeadas 
a partir do Conselho Nacional de Justiça. “São escritórios regionais que conhecem como ninguém a realidade de cada 
tribunal, e que, portanto, têm melhores condições de perceber os problemas e gargalos que conspiram contra o sistema 
de Justiça criminal local”, observa Lanfredi. 

“Daí que (os GMFs) devem habilitar-se como estruturas operacionais, com capacidade para não só organizar dados, 
subsidiar informações e referências, mas principalmente opinar sobre a racionalização de métodos e rotinas burocrático-
-processuais e a reorganização das unidades judiciárias locais, buscando uma prestação jurisdicional mais eficiente e me-
nos congestionada. Como a interface do DMF no âmbito local, o funcionamento satisfatório e não meramente decorativo 
dos GMFs habilita um sistema de atuação que partilha ações organizacionais, o planejamento estratégico e a execução 
das políticas nacionais desenhadas desde o Conselho Nacional de Justiça”, conclui o coordenador do DMF. 

Cada grupo será supervisionado por um desembargador. A coordenação ficará a cargo de um juiz, de jurisdição criminal 
ou de execução penal, a ser designado pelas presidências dos respectivos tribunais. Os desembargadores e juízes terão 
mandatos de dois anos, com possibilidade de uma recondução. A composição de cada GMF deve ser informada ao DMF 
em até 60 dias da publicação da norma. Para o trabalho dos grupos, os tribunais precisam destinar estrutura física própria, 
além de providenciar recursos humanos, materiais e de tecnologia da informação. 

Atribuições - De acordo com a resolução, compete aos GMFs fiscalizar e monitorar a movimentação de presos do 
sistema carcerário e de adolescentes do sistema socioeducativo, bem como produzir relatório mensal sobre prisões, inter-
nações, benefícios e quantidade de penas, medidas alternativas aplicadas e pedidos de reavaliação. 

Cabe também aos grupos acompanhar o funcionamento das audiências de custódia, implantadas em todos os estados 
brasileiros por meio de projeto do CNJ, que prevê a apresentação do preso em flagrante a um juiz em 24 horas. Além disso, 
os GMFs terão a incumbência de fiscalizar a ocorrência de internação provisória por mais de 45 dias, o cumprimento de 
pena e de prisão provisória e de medidas de internação, além dos pedidos de transferência e de prorrogação de perma-
nência de preso. 

Os GMFs ficam responsáveis por monitorar espaços provisionais e de internação, processar irregularidades relatadas 
contra o sistema de Justiça criminal e juvenil, atuar junto à Presidência ou à Corregedoria do respectivo tribunal para nor-
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Sete meses após ser aprovada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
Resolução 203 começa a gerar efeitos 
no Judiciário brasileiro. O ato normati-
vo dispõe sobre a reserva aos candida-
tos negros de 20% das vagas ofereci-
das nos concursos públicos para cargos 
efetivos e de ingresso na magistratura. 

Em Sergipe, o mais recente concurso 
para juiz substituto recebeu 719 inscri-
ções de candidatos negros para três va-
gas, equivalente a 20% das oferecidas. 
No atual certame para juiz do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(TJRJ) foram recebidas 448 inscrições para três vagas destinadas aos candidatos de cor negra. Na capital federal, o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) também abriu 71 vagas para o cargo de juiz substituto; 
53 delas são para ampla concorrência, mas 14 estão reservadas para candidatos negros. 

Aprovada em 2015, a norma do CNJ visa reduzir a desigualdade de oportunidades entre a população afrodescendente 
na Justiça brasileira. Apesar de 51% da população (97 milhões de pessoas) se definirem pardos ou negros, no Judiciá-
rio eles são apenas 15%, de acordo com o Censo do Judiciário – realizado pelo CNJ com magistrados, em 2013. Veja 
tabela abaixo. 

malizar rotinas processuais, acompanhar e opinar sobre interdições em estabelecimentos e colaborar para a capacitação 
de juízes e servidores envolvidos com o sistema de justiça criminal e de justiça juvenil. 

Os grupos também poderão propor notas técnicas para orientar o exercício da atividade dos magistrados da área, arti-
cular redes de assistência para facilitar a reinserção do egresso da sociedade e promover iniciativas para reduzir as taxas 
de encarceramento definitivo e provisório. Os GMFs devem ainda desenvolver programas de visitas regulares de juízes e 
servidores a unidades prisionais e de internação e fortalecer o funcionamento e a autonomia dos Conselhos da Comuni-
dade. Anualmente, em dezembro os grupos terão que enviar o plano de ação do ano seguinte para o DMF e, em janeiro, 
o relatório de gestão do ano vencido. 

Os tribunais terão até 90 dias, contados a partir da entrada em vigor da resolução, para se adaptar aos novos parâmetros. 
Fonte: Fred Raposo - Agência CNJ de Notícias 

Novos concursos cumprem norma do CNJ sobre cota 
de negros no Judiciário

Divulgação/CNJ
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“A Resolução 203 é uma forma de resgate dessa dívida histórica e gigantesca que o país tem com esse segmento. 
Toda política afirmativa é bem-vinda no Brasil. Fomos o último país do mundo a abolir a escravidão e, mesmo depois 
disso, não lhes foram possibilitadas condições de igualdade social ou econômica”, afirmou o conselheiro José Norberto 
Lopes Campelo, presidente da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. Ele ressaltou, no 
entanto, a transitoriedade da medida. “É uma medida temporária, importante e necessária até que se perceba que 
conseguimos integrar os afrodescendentes em todas as camadas sociais e níveis hierárquicos. No futuro, essa medida 
nem será necessária”, previu. 

De acordo com a própria resolução, o prazo para o fim do sistema de cotas no Judiciário é 9 de junho de 2024, quando 
termina a vigência da Lei 12.990, de 2014, que trata da reserva de vagas oferecidas em concursos públicos aos negros. 

O fim da vigência da lei vai coincidir com a segunda edição do censo do Poder Judiciário, quando será possível rever 
o percentual de vagas reservadas em cada ramo da Justiça e compará-la com os percentuais anteriores à política de 
cotas. 

Reserva mínima – Embora a Resolução aprovada pelo CNJ estabeleça reserva mínima de 20% das vagas para 
candidatos negros em concursos públicos, esse número pode ser elevado a critério de cada tribunal, que também tem 
autonomia para criar outras políticas afirmativas, de acordo com as peculiaridades locais. 

Na Bahia, por exemplo, onde o último censo do IBGE contabilizou 76% de pessoas declarando-se negras ou pardas 
(10,6 milhões), o Tribunal de Justiça já aprovou a elevação do percentual de cotas para 30% em seus próximos concur-
sos. No Rio Grande do Sul, onde um índice baixíssimo de magistrados se identifica com as raças parda e negra (1,7%), 
as 12 vagas destinadas às cotas no concurso para Juiz de Direito Substituto do Tribunal estadual motivaram a inscrição 
de 904 candidatos. Fora do sistema de cotas, o número de candidatos ao certame é de 11 mil inscritos. 

Regina Bandeira/ Agência CNJ de Notícias

Fonte: Censo do Poder Judiciário 2014
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A concessão de adicional de aposentadoria 
por invalidez, além dos critérios definidos pela 
legislação, depende da análise da condição 
socioeconômica, profissional e cultural do se-
gurado pelo INSS, ainda que um laudo pericial 
tenha concluído pela sua incapacidade para o 
trabalho.

Esse entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) foi reafirmado recentemente na 
votação de causa de segurado pelo INSS pela 
Segunda Turma da corte.

Na ação, um segurado que sofre de amauro-
se, doença da retina que causa perda de visão 
desde o nascimento, reivindica o pagamento 
de adicional de 25% na aposentadoria por 
invalidez para quem necessita de assistência 
permanente de outra pessoa.

No voto, aprovado por unanimidade pela Se-
gunda Turma, o ministro Humberto Martins 
afirmou que é “justo” utilizar os mesmos crité-
rios tanto para a concessão de aposentadoria 
por invalidez como para o adicional de 25% ligado ao benefício.

O ministro salientou que, ao negar o pedido do segurado, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso 
do Sul) levou em conta apenas avaliação médica. O laudo constatou que o segurado sofre de amaurose e que, “quando bem 
treinado”, pode desenvolver suas atividades com independência. 

“Observa-se, portanto, que o tribunal não avaliou todas as circunstâncias socioeconômicas e culturais relacionadas ao se-
gurado em questão, não sendo razoável se pautar em comportamentos padrões de outras pessoas portadoras desse tipo de 
lesão”, disse o ministro no voto.

Para Humberto Martins, a avaliação deve ser feita caso a caso, “considerando-se todas as variáveis e conjecturas da vida de 
cada um, a fim de verificar se o segurado tem propensão a ter uma vida independente da assistência de outra pessoa para 
as atividades cotidianas”.

O ministro decidiu pelo retorno do processo ao TRF3 para que sejam analisadas as condições pessoais do segurado. Fonte: STJ

NOTÍCIAS DO STJ

Concessão de adicional de aposentadoria por 
invalidez depende da condição social do segurado



NOTÍCIAS DO STF

Confira os temas que tiveram repercussão geral 
reconhecida em 2015

Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de 40 temas discutidos em recursos que aguar-
dam o julgamento de mérito. Nesses casos, os recursos extraordinários (RE) com matéria idêntica ficam sobrestados nas 
demais instâncias até o pronunciamento final do STF, que deverá ser aplicado aos processos suspensos.

O instituto da repercussão geral, criado pela Emenda Constitucional 45/2004 (Reforma do Judiciário) e regulamentado no 
Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal (RISTF), visa delimitar a competência da Corte, no julgamento 
de REs, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica que transcendam os interesses sub-
jetivos do caso concreto, de forma a uniformizar a interpretação constitucional sem exigir que o STF decida múltiplos casos 
idênticos sobre uma mesma questão. A decisão quanto ao reconhecimento ou não de repercussão geral é tomada por meio 
de deliberação do Plenário Virtual da Corte.

Confira, abaixo, alguns dos temas que tiveram repercussão geral reconhecida em 2015:

Ação Civil Pública – No Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 780152, a Corte definirá se a ação civil pública é instru-
mento adequado para afastar a coisa julgada, especialmente depois de transcorrido o prazo de dois anos para ajuizamento 
de ação rescisória.

Administração Pública – O RE 817338 discute se a Administração Pública pode anular ato administrativo após o prazo 
decadencial previsto na Lei 9.784/1999, caso seja constatada manifesta inconstitucionalidade.

Armas brancas – As implicações legais do porte de arma branca sem autorização serão discutidas no ARE 901623, no qual 
se questiona a tipicidade da conduta em razão da ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contraven-
ções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941). O dispositivo estabelece como contravenção trazer consigo arma fora de casa, sem 
licença da autoridade, sob pena de prisão simples ou multa, ou ambas cumulativamente.

Contas – A definição do órgão competente – Poder Legislativo ou Tribunal de Contas da União – para julgar as contas do 
chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas está em discussão no RE 848826.

Contribuição social – O tema tratado no RE 878313 é a manutenção de contribuição social depois de atingida a finalida-
de que motivou sua criação.

Desapropriação – No RE 922144, a discussão é sobre a compatibilidade da garantia de indenização prévia em dinheiro 
para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, com 
o regime de precatórios, instituído pelo artigo 100 da CF.

Dissídio coletivo – No ARE 679137, será debatida a necessidade de comum acordo entre as partes como requisito para 
ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça do Trabalho.

Eleitoral – O RE 929670 trata da possibilidade de aplicação do prazo de oito anos de inelegibilidade introduzido pela Lei 
Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) às condenações anteriores por abuso de poder, com trânsito em julgado, nas 
quais o prazo de três anos previsto na redação anterior da Lei Complementar 64/1990 já tenha sido cumprido. O julgamento 

17



foi iniciado pelo Plenário e suspenso por pedido de vista. Até o momento, os ministros Ricardo Lewandowski (relator) e Gil-
mar Mendes votaram pela inaplicabilidade do novo prazo nessas hipóteses.

Ensino domiciliar – O RE 888815 discute se o ensino domiciliar pode ser proibido pelo Estado ou considerado meio lícito 
de cumprimento, pela família, do dever de prover educação, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal.

Ex-combatentes – No RE 683621, será discutido se ex-combatentes das Forças Armadas apenas possuem o direito à 
aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço efetivo ou se, para a contagem do tempo de serviço, deve ser 
considerado também o tempo ficto (período no qual não houve prestação de serviço e contribuição).

Gestão pública – O Supremo irá decidir, no RE 865401, sobre o direito de vereador obter diretamente do prefeito informa-
ções e documentos sobre a gestão municipal. No RE 905357, a discussão é acerca do alcance e vigência das Leis 331/2002 
e 339/2002, de Roraima, que tratam da revisão geral anual da remuneração dos servidores do estado.

Hidrômetros – O alcance da competência municipal para legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros 
individuais nos edifícios e condomínios é o tema tratado no RE 738481.

Judiciário – O RE 678162 definirá se a competência para processar e julgar ações de insolvência civil nas quais haja inte-
resse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal é da Justiça Federal ou estadual. O RE 860508 discute se 
cabe aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) ou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar conflitos entre juizado 
especial federal e juízo estadual no exercício da competência federal delegada. 

No RE 858075, discute-se a possibilidade de intervenção do Judiciário quando um ente federado deixa de aplicar recursos 
orçamentários mínimos na saúde pública, na ausência de lei complementar sobre a matéria. A possibilidade de o Judiciário 
determinar à Administração Pública o preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas é o tema 
do RE 887671.

Legitimidade do MP – No RE 643978, o Supremo irá deliberar se o Ministério Público tem legitimidade para propor ação 
civil pública em defesa de diretos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Liberdade de expressão – No RE 662055 a corte deve definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a 
outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, e estabelecer parâmetros para 
identificar hipóteses em que publicações devem ser proibidas e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais.

Liberdade de reunião – O RE 806339 trata do alcance do artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal, no tocante à 
exigência de aviso prévio à autoridade competente como pressuposto para o legítimo exercício da liberdade de reunião.

Previdência – A forma de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado e pelo trabalhador 
avulso é tratada no RE 852796.

Responsabilidade civil – No ARE 884325, a Corte discutirá a responsabilidade civil da União por eventuais danos causa-
dos a produtores do setor sucroalcooleiro, em razão de alegada fixação de preços de produtos em valores inferiores ao custo 
de produção.

Requisitório – O STF irá decidir se a lei do Distrito Federal que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedi-
ção das Requisições de Pequeno Valor (RPV) pode ser aplicada às execuções em curso. O tema é objeto do RE 729107. Em 
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julgamento já iniciado, a Corte discute, no RE 870947, os índices correção monetária e juros de mora aplicados a condena-
ções impostas contra a Fazenda Pública.

Sonegação – O RE 736090 discute se a multa de 150% aplicada pela Receita Federal em razão de sonegação, fraude ou 
conluio tem caráter confiscatório.

Sucessão – A constitucionalidade da regra do Código Civil que prevê regimes sucessórios diferentes para cônjuge e com-
panheiro é a matéria tratada no RE 878694.

Taxa – No RE 838284, o STF irá julgar matéria relativa à exigência da taxa para expedição da Anotação de Responsabili-
dade Técnica (ART), com base na Lei 6.994/1982. A ART, instituída pela Lei 6.496/1977, é cobrada na execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a engenharia, arquitetura ou agronomia.

Tatuagens – O RE 898450 discute se é constitucional a proibição de certos tipos de tatuagens a candidatos a cargo público 
contida em leis e editais de concurso público. O recurso foi interposto por um candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar 
de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-SP) que manteve sua desclassificação do concurso.

Transporte coletivo – O ARE 743485 discute se a prestação de serviço público de transporte coletivo mediante simples 
credenciamento, sem licitação, afronta o artigo 175 da Constituição Federal, segundo o qual cabe ao Poder Público prestar 
serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação.

Tributos – O RE 855649 trata da incidência do Imposto de Renda sobre depósitos bancários de origem não comprovada. 
Já a incidência do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
sobre créditos fiscais presumidos concedidos pelos estados e Distrito Federal é assunto do RE 835818. A disputa sobre a com-
pensação, de ofício, de créditos de contribuintes da Receita Federal com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia 
é tratada no RE 917285. A imposição de multa a contribuinte que atrasa a entrega da Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais é o tema do RE 606010. A incidência do ICMS sobre o valor da assinatura básica mensal de telefonia é 
tratada no ARE 912888. As normas gerais pertinentes à competência para instituir Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) nas hipóteses em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior 
serão debatidas no RE 851108. A constitucionalidade da cobrança do Imposto de Renda sobre juros de mora incidentes 
sobre verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso é abordada no RE 855091. 

A possibilidade de perdão de dívidas tributárias decorrentes de benefícios fiscais implementados no contexto de guerra fiscal 
declarados inconstitucionais é discutida no RE 851421. O RE 816830 trata da constitucionalidade da incidência da contribui-
ção ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural cobrada sobre a receita bruta do produtor rural pessoa física. 

O RE 796376 discute o alcance da imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis concedida a pes-
soas jurídicas, na hipótese em que o valor do imóvel é maior do que o capital da empresa. O RE 882461 envolve discussão 
sobre a incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contra-
tante, quando a operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria.

Informações detalhadas sobre o instituto da repercussão geral estão disponíveis em www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRe-
percussao/listarRepercussaoGeral.asp

RP,MB/FB. Fonte: STF
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