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Justiça Federal do ES realiza primeira audiência de custódia 
após regulamentação do TRF2

A Justiça Federal do Espírito Santo realizou no dia 29 de janeiro sua 
primeira audiência de custódia em conformidade com a Resolução 
31/2015 do TRF da 2ª Região, que garante aos presos provisórios o 
direito ter realizada a audiência de custódia com rapidez.

A audiência foi realizada na sede da Seccional, em Vitória, pelo juiz 
federal substituto da 1ª Vara Federal Criminal, Vitor Berger Coelho, me-
nos de 24 horas após a comunicação de prisão em flagrante de três 
homens, ocorrida na noite do dia 28, na rodovia federal BR101, muni-
cípio de Serra.

A audiência

Na presença do procurador da República Carlos Vinicius Soares Cabe-
leira, a audiência foi iniciada ouvindo-se os três custodiados presos, conforme recomenda a norma do TRF2, expedida em 
dezembro passado.

Em seguida foi dada palavra ao Ministério Público Federal, que requereu a prisão preventiva de dois dos suspeitos e a 
liberdade provisória do terceiro. Logo após, a defesa manifestou-se pela liberdade provisória aos presos.

O registro dos depoimentos e das manifestações do MPF e da defesa foi feito integralmente por meio de gravação au-
diovisual, conforme autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e art. 4º, § 4º da Resolução do Tribunal.

A decisão

Ao analisar os autos da comunicação de prisão em flagrante, especialmente os documentos juntados, o magistrado veri-
ficou que havia necessidade da decretação da prisão preventiva de dois suspeitos, assim como a presença de requisitos 
legais. “Além de existirem provas da materialidade e indícios de autoria, estava presente a necessidade de prisão pre-
ventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública” – registrou o juiz em ata.

De acordo com a ata da audiência, as circunstâncias relacionadas à prisão em flagrante dos suspeitos indicam que eles 
estavam na rodovia federal BR 101 para cometer crime de roubo de carga contra caminhoneiros. Além de pistola calibre 
9 milímetros (encontrada no interior do veículo em que os três estavam), foram apreendidos: um aparelho bloqueador de 
sinais UHF, VHF, GPS, Wi-Fi e celular, utilizado, segundo os PRFs, no roubo de cargas para bloquear o sinal de celulares, 
rastreadores e localizadores emitido pelo caminhão; 28 lacres de plástico, comumente utilizados como algemas para 
imobilizarem as vítimas; além de cinco telefones celulares.

Dois dos suspeitos, além de possuírem antecedentes criminais, apresentaram aos policiais rodoviários federais carteiras 
de habilitação falsas. Estes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. “Há fortes indícios de que os acusa-
dos [...] apresentaram CNHs falsas aos PRFs, em nome de terceiros, com o objetivo de não serem presos, ante o fato de 
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constar mandados de prisão em desfavor deles”, diz a ata.

Quanto ao terceiro suspeito, o juiz acolheu os fundamentos apresentados pelo MPF para conceder-lhe liberdade provisó-
ria mediante o pagamento de fiança além de comparecimento mensal àquele juízo para justificar atividades. 

“Nada indicava concretamente que a colocação do preso em liberdade pusesse em risco a ordem pública. O único risco 
aparente para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal residia na possibilidade de evasão do investigado. 
Contudo, a adoção das medidas previstas nos artigos 319, I, 327 e 328 do Código de Processo Penal parecia acertada, 
no caso concreto, para assegurar o desenvolvimento de uma futura ação penal, bem como seu resultado”, afirmou o 
magistrado na audiência. 

Quanto à fiança, a vara informou que foi fixada em R$ 15.000,00 e o valor foi depositado poucos dias depois, motivo pelo 
qual foi expedido alvará de soltura.

São Mateus faz a primeira 
audiência do interior

A Vara Federal de São Mateus realizou nesta terça-feira, 
16, a primeira audiência de custódia das Subseções Ju-
diciárias do interior do Espírito Santo, após a edição da 
Resolução 31/2015 do TRF da 2ª Região, que garante aos 
presos provisórios o direito ter realizada a audiência de 
custódia no menor prazo possível.

A audiência foi realizada em razão de prisão em flagrante de duas pessoas ocorrida na tarde de sábado e comu-
nicada ao juiz federal Paulo Gonçalves de Oliveira Filho, no plantão de domingo, na sede da Justiça Federal, em 
Vitória. Os suspeitos foram presos após apresentarem uma nota de R$ 100, supostamente falsa, na compra de um 
refrigerante em quiosque no balneário de Guriri, em São Mateus.

“Para garantir a correta instrução criminal e individualização das condutas”, Paulo Gonçalves decidiu pela manu-
tenção dos custodiados presos até a segunda-feira, momento em que, de acordo com o magistrado, caberia ao juiz 
natural decidir a respeito da audiência de custódia ou, de plano, conceder a liberdade.

O juiz de plantão acrescentou em sua decisão que não determinou a audiência de custódia naquela data por ques-
tões geográficas e pela inviabilidade de conduzir a tempo os custodiados até a capital. “Na melhor das hipóteses, 
até a expedição das determinações competentes, reunião de aparato para condução e chegada até esta sede, 
ultrapassaria o limite de 17h para realização do ato, sem contar o dispêndio de verba para realização de ato que 
pode formalmente ser realizado na data de 15.02.2016 a critério do Juízo competente”, declarou o magistrado 
na decisão.

Paulo Gonçalves homologou o auto de prisão em flagrante, por reconhecer sua regularidade formal e material com 
relação ao crime do art. 289, §1º do CP, e manteve a prisão até que o Juízo competente, nas primeiras horas do dia 
15/02/2016, decidisse a respeito da manutenção, já que entendia não ser o caso de relaxamento por ilegalidade.
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O juiz determinou a comunicação do ato aos representantes do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública 
da União, por meio eletrônico ou pessoalmente, e em seguida a remessa ao Juízo competente “cientificando o 
recebedor a respeito da extensão justificada do período de 24h para realização da audiência”.

A audiência foi realizada no dia seguinte na vara federal mateense, sob a condução do juiz federal substituto Ni-
valdo Luiz São Mateus faz a primeira do interior (foto da VF-São Mateus)

A Vara Federal de São Mateus realizou nesta terça-feira, 16, a primeira audiência de custódia das Subseções Ju-
diciárias do interior do Espírito Santo, após a edição da Resolução 31/2015 do TRF da 2ª Região, que garante aos 
presos provisórios o direito ter realizada a audiência de custódia no menor prazo possível.

A audiência foi realizada em razão de prisão em flagrante de duas pessoas ocorrida na tarde de sábado e comu-
nicada ao juiz federal Paulo Gonçalves de Oliveira Filho, no plantão de domingo, na sede da Justiça Federal, em 
Vitória. Os suspeitos foram presos após apresentarem uma nota de R$ 100, supostamente falsa, na compra de um 
refrigerante em quiosque no balneário de Guriri, em São Mateus.

“Para garantir a correta instrução criminal e individualização das condutas”, Paulo Gonçalves decidiu pela manu-
tenção dos custodiados presos até a segunda-feira, momento em que, de acordo com o magistrado, caberia ao juiz 
natural decidir a respeito da audiência de custódia ou, de plano, conceder a liberdade.

O juiz de plantão acrescentou em sua decisão que não determinou a audiência de custódia naquela data por ques-
tões geográficas e pela inviabilidade de conduzir a tempo os custodiados até a capital. “Na melhor das hipóteses, 
até a expedição das determinações competentes, reunião de aparato para condução e chegada até esta sede, 
ultrapassaria o limite de 17h para realização do ato, sem contar o dispêndio de verba para realização de ato que 
pode formalmente ser realizado na data de 15.02.2016 a critério do Juízo competente”, declarou o magistrado 
na decisão.

Paulo Gonçalves homologou o auto de prisão em flagrante, por reconhecer sua regularidade formal e material com 
relação ao crime do art. 289, §1º do CP, e manteve a prisão até que o Juízo competente, nas primeiras horas do dia 
15/02/2016, decidisse a respeito da manutenção, já que entendia não ser o caso de relaxamento por ilegalidade.

O juiz determinou a comunicação do ato aos representantes do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública 
da União, por meio eletrônico ou pessoalmente, e em seguida a remessa ao Juízo competente “cientificando o 
recebedor a respeito da extensão justificada do período de 24h para realização da audiência”.

A audiência foi realizada no dia seguinte na vara federal mateense, sob a condução do juiz federal substituto 
Nivaldo Luiz Dias e na presença da procuradora da República Carolina Augusta da Rocha Rosado. Foram ouvidos 
os presos, o Ministério Público Federal e os advogados de defesa. Ao analisar os autos, o juiz constatou que era 
incabível a conversão da prisão em flagrante em preventiva e concedeu liberdade provisória aos custodiados.

A medida, contudo, foi vinculada à assinatura de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e 
de comunicar à Justiça Federal qualquer mudança de endereço, bem como à proibição de se ausentar do municí-
pio em que reside sem comunicação prévia à vara federal sobre destino e duração da viagem (excepcionados os 
casos de urgência médica) e comparecimento bimestral àquele Juízo para justificar atividades. (Proc. nº 0500009-
80.2016.4.02.5001)
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Resolução vale para Rio e ES

A Resolução TRF2-RSP-2015/00031 vale para as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e foi assinada em 
18 de dezembro pelo presidente do TRF2, desembargador federal Poul Erik Dyrlund, e pelo corregedor regional da Justiça 
Federal da 2ª Região, desembargador federal Guilherme Couto de Castro.

O documento define o rito a ser seguido pelos juízes que conduzirem as audiências. Além disso, a resolução determina que as 
audiências de custódia sejam realizadas, sempre que possível, no prazo de 24 horas contadas da prisão em flagrante. Antes, 
o preso terá direito a contato prévio, e por tempo razoável, com seu advogado ou com um defensor.

Ainda, o ato do TRF2 cria a Central de Audiências de Custódia na Justiça Federal do Rio de Janeiro, para analisar os autos de 
prisão em flagrante e realizar as audiências referentes a custodiados da capital. No interior fluminense e no Espírito Santo, os 
procedimentos ficam a cargo das Varas Federais Criminais locais.

A Resolução esclarece que, entre outros motivos, as regras foram estabelecidas com a finalidade de “dar cumprimento às 
normas previstas em pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica”. Além disso, 
ela destaca “a necessidade de se evitar o ingresso e a permanência de presos provisórios no sistema penitenciário quando 
não seja caso de prisão cautelar, os quais representam parcela significativa do contingente dos estabelecimentos prisionais”. 

Norma do CNJ 

Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determina que a pessoa presa seja apresentada à autoridade judi-
cial no prazo de 24 horas entrou em vigor no dia 1º de fevereiro. Aprovada pelo CNJ no dia 15 de dezembro/15, a chamada 
audiência de custódia foi publicada em 8 de janeiro no Diário de Justiça Eletrônico. 

Tesoureiro da OAB comemora êxito em mutirão de 
conciliação na Justiça Federal

O diretor-tesoureiro da Seccional capixaba da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/ES), Giulio Cesare Imbroisi (foto), presente nesta quarta-feira, 
17, ao segundo dia do mutirão de conciliação realizado na sede da Justiça 
Federal do Espírito Santo, em Vitória, para resolver processos envolvendo 
pagamentos de anuidade àquela instituição, declarou-se muito satisfeito 
com a experiência.

“Tivemos ontem 64% de êxito nas proposições de acordo e os próprios 
inadimplentes ‘viram com bons olhos’ a oportunidade de regularizar sua si-
tuação”, comemora. O diretor ressalta que a crise por que passa o País afeta 
a todos e que a OAB enxergou no mutirão de conciliação a possibilidade de 
oferecer aos advogados uma chance de acertar seus débitos de uma forma 
mais facilitada, excluindo multa, juros, correção monetária e dividindo em 
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parcelas.

“A Ordem sobrevive das anuidades, necessita de fluxo de 
caixa para funcionar. Então, precisamos pensar em algo 
que fosse bom para ambas as partes”, destaca Imbroisi, 
acrescentando que também considera muito boa a pos-
sibilidade de aderir à conciliação pré-processual. “É uma 
iniciativa inovadora do Judiciário que muito nos agrada”, 
declara. “Através dela pode-se oferecer condições mais 
adequadas para a solução dos débitos, sem custas proces-
suais, e se antecipando ao chamamento judicial”.

Resultado imediato

O conselheiro da Ordem, Francisco Carlos Pio de Olivei-
ra, que acompanhou as audiências, destacou o resultado 
imediato da ação. “Antes mesmo de o evento começar, re-
gistramos um resultado muito positivo: mais de 40% das 
pessoas que receberam o mandado do mutirão procura-
ram a Ordem para resolverem suas questões administra-
tivamente”. 

É a primeira vez que a OAB/ES participa de mutirão de con-
ciliação na Justiça Federal. As audiências foram realizadas 
durante toda a semana. Estavam em pauta 217 processos.

O mutirão foi organizado pelo Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania (Cescon), sob a coordenação 
do juiz federal Paulo Gonçalves de Oliveira Filho, e parti-
cipação do juiz federal substituto Luiz Henrique Horsth da 
Matta.

Mudança de paradigma

A abertura do evento contou com a presença da vice-dire-
tora do foro, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, que 
destacou que através da ampliação das parcerias na conci-
liação e da implantação da conciliação pré-processual em 
caráter permanente na Seção Judiciária “estamos cumprindo com o Novo Código de Processo Civil, que inclui a conciliação 
no procedimento judicial”. “O objetivo agora é a conciliação. É uma mudança de paradigma”, considera a magistrada.

Quer conciliar? Entre em contato com o Cescon pelo e-mail conciliar@jfes.jus.br.
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Direção do Foro cria comissão para acompanhar medidas de 
redução de consumo

O diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, juiz federal José Eduardo do 
Nascimento, editou no dia 4 de fevereiro portaria instituindo uma comissão de mo-
nitoramento de medidas para redução de consumo no âmbito da Seccional, adota-
das este mês em razão de cortes no Orçamento destinado ao Judiciário em 2016.

Dentre as medidas já implantadas estão a paralisação de dois elevadores, o funcio-
namento do ar-condicionado apenas das 11h30 às 18h30 e a revisão de contratos.

O magistrado designou, para compor a comissão, a diretora do 2º Juizado Espe-
cial Federal de Vitória, Neidy Aparecida Emerick Torrezani (coordenadora), o Thiago 
Coelho Freitas (membro) – também do 2º JEF - e o diretor do Núcleo de Obras e 
Manutenção da JFES, Carlos Chaves Damásio (assessor técnico). Além de acom-
panhar as medidas de redução de consumo, eles deverão propor campanhas de 
conscientização e racionamento na Seção Judiciária. 

Inteligência e criatividade

A coordenadora da comissão considera que “o momento é de unir esforços, inteligência emocional e criatividade para que, 
dentro da nossa esfera de influência, possamos passar por este momento de crise da melhor forma possível”. 

Neidy acredita que é nos tempos difíceis que o ser humano consegue deixar aflorar o seu maior potencial. “A experiência nos 
mostra que quando surge a dificuldade surgem com ela as boas ideias”, 
ressalta, citando alguns exemplos de melhorias realizadas no próprio 2º 
Juizado Especial Federal (no qual é diretora de secretaria).

Medidas simples, como mudar a posição das mesas de trabalho para 
aproveitar a luz natural, sem prejudicar a visualização da tela do compu-
tador. Ou retirar algumas lâmpadas do ambiente para reduzir o consumo 
de energia, sem afetar a luminosidade necessária ao trabalho. “Todo mo-
mento aparece alguém com uma nova ideia que nos ajuda, de uma forma 
positiva, a minimizar os impactos da crise em nossa vida”, declara. 

Segundo ela, todas as ideias são muito bem-vindas. Para recebê-las, a 
comissão criou um e-mail específico através do qual todos da Seção Judi-
ciária poderão colaborar com sugestões de economia. 

Campanha

A primeira campanha da comissão foi lançada esta semana, incentivando 
o uso da escada nos casos em que a pessoa vá subir ou descer apenas 
um andar no prédio sede. 
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Juiz da JFES preside grupo de trabalho do CNJ que irá 
propor normativo de segurança do Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu, por meio de Portaria edi-
tada no dia 5 de fevereiro, Grupo de Trabalho para desenvolver estudo 
visando propor normativo de segurança institucional do Poder Judiciá-
rio, sob a presidência do juiz federal Fernando César Baptista de Mattos, 
titular da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, conselheiro do 
CNJ desde 1º de setembro de 2015.

Veja a Portaria, na íntegra:

PORTARIA Nº 14 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016

Institui Grupo de Trabalho para o desenvolvimento de estudo vi-
sando propor normativo de segurança institucional do Poder Judi-
ciário.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a Resolução CNJ 176, de 10 de junho de 2013, que institui o Sistema Nacional de Segurança do 
Poder Judiciário, bem como a Portaria 24 de 24 de fevereiro de 2014, que cria o Comitê Gestor do referido Sistema 
Nacional, alterada pela Portaria 170 de 15 de dezembro de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de assessoramento às atividades do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança 
do Poder Judiciário, bem como de coleta de dados orientados à instituição de uma política uniforme de segurança 
institucional no Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de informações para a implementação de um programa nacional para 
segurança de magistrados em situação de risco ou vulnerabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para o desenvolvimento de estudo visando propor normativo de segurança institu-
cional do Poder Judiciário, composto por:

I - Fernando César Baptista de Mattos, Conselheiro do CNJ, que o presidirá;

II - Bruno Ronchetti de Castro, Conselheiro do CNJ;

III - Charles Augustus de Sousa Melo, Núcleo de Suporte Logístico e Segurança

do CNJ;

IV - Rogério Gomes Viana, Núcleo de Suporte Logístico e Segurança do CNJ;
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Biblioteca disponibiliza títulos da coleção “Liebman”

V - Mauricio Viegas Pinto, Núcleo de Suporte Logístico e Segurança do CNJ;

VI - Hipólito Alves Cardozo, Núcleo de Suporte Logístico e Segurança do CNJ;

VII - Gabriela Moreira de Azevedo Soares, Departamento de Pesquisas Judiciárias

do CNJ.

Parágrafo único. O Grupo poderá contar com o auxílio de autoridades ou especialistas de entidades públicas e privadas.

Art. 2º O Grupo de Trabalho encerrará suas atividades, com a apresentação de relatório final, no prazo de 180 dias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Ricardo Lewandowski

A biblioteca da Justiça Federal acaba de disponibilizar para consultas e empréstimos nove títulos da coleção “Liebman”, 
sob a coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier e Eduardo Talamini:

ALVIM, Arruda; SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de respostas 
no processo civil. Prefácio de Lenio Luiz Streck. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 367 p. (Coleção Estudos de direito 
de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6378-2.

AMARAL, Paulo Osternack. Provas: atipicidade, liberdade e instrumentalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
233 p. (Coleção Estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6084-2.

BODART, Bruno Vinicius da Rós. Tutela de evidência: teoria da cognição, análise econômica do direito processual e co-
mentários sobre o novo CPC. Prefácio de Luiz Fux. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 175 
p. (Coleção Estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6493-2.

CIMARDI, Cláudia Aparecida. A jurisprudência uniforme e os precedentes no novo código de processo civil brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 351 p. (Coleção Estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui biblio-
grafia. ISBN 978-85-203-6577-9.

FRANZONI, Diego. Arbitragem societária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 220 p. (Coleção Estudos de direito de 
processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6382-9.

GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de processo civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 334 p. (Coleção Estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. ISBN 
978-85-203-6380-5.

KREBS, Hélio Ricardo Diniz. Sistemas de precedentes e direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 285 
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p. (Coleção Estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6079-8.

OLIANI, José Alexandre Manzano. Sentença no novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 191 p. (Coleção Estu-
dos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6497-0.

OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Coisa julgada e precedente: limites temporais e as relações jurídicas de trato continuado. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 222 p. (Coleção Estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bi-
bliografia. ISBN 978-85-203-6350-8.

TOSCAN, Anissara. Preclusão processual civil: estática e dinâmica. Prefácio de Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2015. 252 p. (Coleção Estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman). Inclui bibliografia. 
ISBN 978-85-203-6376-8.

A biblioteca fica no oitavo andar da sede da Justiça Federal, em Vitória (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 
Monte Belo). O acervo está disponível para empréstimos para magistrados e servidores do órgão e para consultas para o 
público em geral.
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Senhores usuários, 
Conforme autorizado pela 
Presidência do Tribunal Regional 
Federal no expediente TRF2-
DES-2016/01783, todos os 
sistemas de informática da 
Justiça Federal do ES, para 
público externo e interno, ficarão 
indisponíveis no domingo 
(21/02), de 8 às 10 horas, para 
os ajustes necessários à 
adequação do término do 
horário de verão. 
NCS: ncs@jfes.jus.br 
Núcleo de Comunicação Social e Relações  
Públicas 
Em 19/02/2016 



NOTÍCIAS DO TRF2

TRF2: descumprimento de expectativa não 
caracteriza propaganda enganosa*

A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) reformou, por unanimidade, 
parte da sentença da Justiça Federal do Rio que 
condenava um homem por litigância de má fé. 
Ele processou a Caixa Econômica Federal (CEF) 
e uma empreiteira sob a acusação de que não 
teriam atendido suas expectativas de qualidade 
na execução da obra no imóvel por ele adquiri-
do. A decisão do TRF2 foi tomada após apela-
ção apresentada pelo autor contra a sentença 
da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 

O interessado procurou a Justiça Federal em 
busca de reparação por conta de sua decepção 
com a qualidade da obra, pela falta do “Habite-
-se” (documento comprobatório de que a obra 
realizada está pronta para morar e de acordo 

com as exigências expostas na lei) e por suposta cobrança indevida. Ele pretendia ser indenizado por propaganda enga-
nosa e danos morais, e pedia que as prestações do imóvel fossem refinanciadas. 

A sentença de primeira instância, além de negar os pedidos, ainda condenou o autor ao pagamento de 5% (cinco por 
cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé. E foi exatamente esse o único ponto reformado em segunda 
instância. O relator do processo no TRF2, o desembargador federal Guilherme Calmon, entendeu não estarem presentes 
os pressupostos que caracterizariam a má-fé: “Não se vislumbra a prática de conduta típica, consubstanciada em suposta 
alteração da verdade dos fatos jurídicos alegados em juízo ou prática de conduta de modo temerário, a justificar a apli-
cação dos arts. 17, II e V, c/c 18, caput e §2º, ambos do CPC”, pontuou o magistrado.

O acórdão confirmou os demais dispositivos da sentença, tendo em vista que o relator entendeu que, “a despeito das 
alegações defendidas em sua petição inicial, o autor não logrou comprovar que houve propaganda enganosa, nem que as 
condições do imóvel estejam em desacordo com aquelas firmadas no instrumento de financiamento”. Quanto ao pedido 
de indenização por danos morais, Calmon considerou que a cobrança das prestações é devida, afinal não houve atraso na 
entrega do imóvel e nem mesmo a ausência do ‘’habite-se’’ chegou a prejudicar ao autor, que ocupou o imóvel, mesmo 
sem o documento. 

Proc.: 0019890-67.2011.4.02.5101

*Fonte: Acoi/TRF2

COMPRAR
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Pagamento de custeio de auxílio pré-escolar não 
pode ser exigido de servidor público*

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 
(TNU) fixou tese no sentido de que, sem previsão legal, a União não 
pode cobrar de servidor público o pagamento do custeio de auxílio pré-
-escolar. No caso analisado na sessão desta quinta-feira (18), a União 
Federal apresentou incidente de uniformização à TNU pedindo a refor-
ma de um acórdão da Turma Recursal da Bahia, que manteve senten-
ça pela inexigibilidade do pagamento e determinou a devolução a um 
servidor dos respectivos valores recolhidos de seus vencimentos para 
esse fim.

A União alegava que a Turma baiana incorreu em erro ao reconhe-
cer que a exigência de co-participação dos servidores no custeio do 
auxílio pré-escolar não encontra amparo no art. 54, inciso IV da Lei 
nº 8.069/90, e ao entender que o art. 6º do Decreto nº 977/93 teria 
extrapolado sua função regulamentar ao prever que também compete 
ao servidor o custeio do auxílio. A recorrente apontou à TNU julgado da 
Turma Recursal de Sergipe (Processo nº 0501856-17.2013.4.05.8501) 
que, em caso idêntico, entendeu que o referido Decreto não teria ultra-

passado seu poder regulamentar.

O relator do processo na TNU, juiz federal Frederico Koehler, entendeu, quanto ao cabimento do pedido, estar demons-
trada a similitude e a divergência entre o julgado em Sergipe e o acórdão recorrido. Em relação ao mérito, o magistrado 
avaliou que, a seu ver, a Administração Pública extrapolou os limites do poder regulamentar ao instituir obrigação pecu-
niária sem amparo em lei, “ferindo de morte o princípio da legalidade”. Koehler ressaltou que a Constituição e a lei não 
instituíram a obrigação do servidor custear parte da assistência pré-escolar, mas, ao contrário, “previu-se tal assistência 
como dever do Estado, sem a instituição de qualquer contrapartida”. 

O juiz federal destacou que o Decreto nº 977/93, que não configura lei em sentido formal, criou um encargo aos ser-
vidores que só existia para o Estado. Ele acrescentou que “mesmo que se admitisse a criação da obrigação do custeio 
do auxílio-creche aos servidores, o único meio viável seria a lei, em atenção ao princípio da legalidade, uma vez que o 
particular não pode ser obrigado a fazer algo senão em decorrência de lei”. Frederico Koehler citou precedente oriundo 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que corrobora o entendimento de que o Decreto nº 977/93 é ilegal, uma vez 
que “invadiu a seara da lei”. 

Na conclusão de seu voto, o relator conheceu o incidente de uniformização e negou o pedido da União Federal, “para fixar 
a tese de que é inexigível o pagamento do custeio do auxílio pré-escolar por parte do servidor público”.

Processo nº 0040585-06.2012.4.01.3300

*Fonte: CJF
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Justiça Federal investe em gestão e mesmo com 
cortes orçamentários mantém programa de metas*

Programa de Metas 

Presidentes e vice-presidentes dos Tribunais Regionais Fe-
derais (TRFs), membros do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), juízes, diretores-gerais e integrantes das áreas técni-
cas dos cinco TRFs, além de representantes de associações 
de classe, participaram na manhã desta terça-feira (16), 
na sede do Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília, 
da 3ª Reunião do Comitê Gestor da Estratégia (COGEST), 
para avaliar o desempenho da Justiça Federal em 2015. No 
encontro, presidido pelo secretário-geral do CJF, juiz fede-
ral José Antonio Savaris, foram apresentados os resultados 
das 13 metas propostas para o ano passado.

Os dados demonstraram que, mesmo com severos cortes 
orçamentários, que superaram os R$ 200 milhões, conge-
lamento dos salários e greve de servidores, em 2015 houve 
redução no acervo de processos mais antigos e aumento 

de produtividade, com priorização no julgamento dos crimes contra a administração e estímulo à utilização de 
meios alternativos de resolução de conflitos. 

Os dados indicam também que no ano passado, na Justiça Federal, os cerca de 1.700 magistrados proferiram mais 
de 2,5 milhões de decisões tendentes a pôr fim aos processos judiciais na fase de conhecimento. Houve decisão 
em quantidade igual a 98% dos processos que entraram nesse ano de 2015 (2,56 milhões). Foi o melhor resultado 
relativo desde 2011. 

Os números demonstram ainda que a produtividade cresceu nos últimos seis anos cerca de 1,5% em média por ano, 
enquanto a demanda dos cidadãos pelos serviços da Justiça Federal, 2,5% por ano. Isso porque ainda há grande 
litigância em que são partes órgãos da União e que, mesmo com o aumento da produtividade dos juízes, o acervo 
total não diminuiu no ano que passou. 

A 3ª Região (com jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul) e a 5ª Região (com jurisdição em Pernambuco, 
Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe) bateram a meta de produtividade, que era proferir decisão 
em número maior ao de casos novos. A 1ª Região, que abarca 14 Estados da Federação (Acre, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins), 
respondeu por cerca de 30% desse volume.

Outra meta alcançada no ano passado foi a relativa ao julgamento dos processos mais antigos. A Justiça Federal se 
comprometeu em proferir decisão tendente a pôr fim ao processo em 100% dos casos que tramitam na jurisdição 
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comum há cinco anos ou mais. No Juizado Especial, chamado de juizado de pequenas causas, a meta era não deixar 
sem decisão 100% de processos em tramitação há quatro anos ou mais e resolver, ao menos, 70% daqueles com 
três anos. Nessa jurisdição especial, os melhores desempenhos foram alcançados pela 2ª e a 4ª Regiões (a primeira 
jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo e a última no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), que deixa-
ram, cada uma, um passivo de menos de 600 processos antigos para julgar.

Na busca por desestimular a litigância desnecessária, foram encerrados mais de 108 mil casos pela via da concilia-
ção, com destaque para a 2ª Região, que melhorou em 45% seu desempenho em relação a 2014.

Também foi prioridade este ano de 2015 o julgamento das ações cíveis de improbidade administrava. Nos últimos 
dois anos foram julgados cerca de 5.000 casos, tendo ocorrido condenação em 1.627 processos.

Na área criminal, a Justiça Federal foi bem no ano passado, resolvendo mais de 73 mil casos, resultado que fez 
reduzir em 22% o acervo de processos dessa natureza. A 5ª Região apresentou desempenho excepcional em 2015 
nesse tema, superando em três vezes a meta estabelecida (solucionar quantidade maior de processos criminais que 
o de casos novos criminais). 

Ainda na área penal, vale destacar que nos últimos dois anos foram mais de 4.000 julgados, e que, tanto a 2ª 
quanto a 4ª Região, alcançaram a meta de julgar, ao menos, 70% dos processos criminais em tramitação a três 
anos ou mais. 

Foi prioridade também o julgamento dos processos que trataram da exploração sexual, tráfico internacional de 
pessoas e redução à condição análoga a de escravo, crimes que só podem ser julgados pela Justiça Federal.

Os dados apontam ainda que, em média, cada magistrado solucionou definitivamente cerca de 2.000 casos. Com 
relação à produtividade de magistrados e servidores, a meta estabelecida foi cumprida pela 1ª e 3ª Regiões.

Governança da Justiça Federal 

Outro tema tratado na reunião foi o da Governança, termo que traduz as práticas de gestão adotadas para o alcan-
ce dos resultados desejados. O Conselho da Justiça Federal desenvolveu e aplicou um questionário para mapear as 
práticas de gestão dos órgãos da Justiça Federal, com a finalidade de produzir diagnóstico, identificar pontos fortes 
e traçar recomendações para melhorar a governança. 

O diagnóstico foi realizado no final de 2015 e teve a participação dos 33 órgãos que compõem a Justiça Federal 
(cinco TRFs, 27 Seções Judiciárias e o CJF). 

O órgão que apresentou a melhor colocação em 2015, individualmente, foi o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
Já entre as Regiões (o que inclui Tribunal e Seções Judiciárias), a 4ª foi a que apresentou o melhor desempenho. 

O diagnóstico abarcou cinco grandes temas em 55 práticas de gestão: 

1- Estrutura de Governança; 

2- Gestão de Pessoas e Tecnologia; 

3- Melhoria, Inovação e Controle; 
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4- Avaliação de Resultados e Ações Corretivas Realizadas; e 

5- Comunicação e Transparência.

Entre as práticas, o diagnóstico apontou para o fato de que a Justiça Federal já estruturou sua rede de governança, 
definindo claramente os papéis das lideranças na execução de suas estratégias; está realizando certo investimento 
no desenvolvimento gerencial; promove um ambiente favorável à inovação; monitora resultados; e adota práticas 
de transparência ativa, disponibilizando em seus portais a produtividade dos magistrados, gastos com pessoal e 
com aquisições entre outras informações úteis ao cidadão.

Por outro lado, os principais pontos a desenvolver referem-se ao fato de que, na maioria dos órgãos o planejamento 
orçamentário não está totalmente alinhado à estratégia; há pouca 

participação de atores externos ao Judiciário na formulação de políticas judiciais; poucos órgãos estabelecem crité-
rios para definição da força de trabalho (gastos com pessoal representam cerca de 90% das despesas do Judiciário); 
a gestão de riscos ainda é insipiente; os processos operacionais são precariamente monitorados; e a execução de 
planos de comunicação para divulgar a estratégia não é bem realizada.

Na ocasião também foi apresentada a minuta de Resolução que institui o Observatório da Estratégia da Justiça 
Federal, um aplicativo disponível no Portal do CJF, onde é possível obter informações sobre dados orçamentários, 
produtividade, e a situação dos projetos e metas em desenvolvimento na Justiça Federal. 

O texto da minuta foi aprovado com as ressalvas discutidas na reunião e deve ser encaminhada para votação pelo 
Colegiado do CJF na sessão de março. 

Melhorias no Juizado Especial 

Durante a reunião, o secretário-geral do CJF, juiz federal José Antonio Savaris, que também é membro do COGEST, 
apresentou sugestão de ajuste no fluxo recursal do Juizado Especial. A proposta decorre do fato de que mais da 
metade dos processos que tramita no Judiciário Federal é julgado pelo Juizado Especial, com tempo de solução 
muito mais rápido.

“É uma maneira objetiva de aumentarmos a celeridade no julgamento dos processos”, disse o secretário-geral. 

A proposição tem inspiração no fluxo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (Ques-
tão de Ordem no AI n. 760.358/SE) para a jurisdição comum e tem a finalidade de simplificar o caminho processual, 
deixando espaço para a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) dedicar-se à sua 
função precípua de uniformizar entendimentos divergentes em relação ao direito federal nos processos do Juizado. 

“Com essa medida, esperamos reduzir ainda mais o tempo de tramitação nos juizados, a partir do desafogamento 
da TNU, que deixa de se dedicar à resolução da litigância meramente protelatória, para dar atenção à produção de 
súmulas, enriquecendo o instrumental jurídico para que os juízes possam melhor enfrentar a pletora de processos 
que tramitam no Juizado”, afirmou Savaris.

Mais informações podem ser obtidas no site do CJF, pelo endereço www.cjf.jus.br/observatorio. 

*Fonte: CJF 
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NOTÍCIAS DO CNJ

CNJ altera resolução sobre interceptações judiciais*
O Plenário do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) aprovou por unanimidade, nesta 
terça-feira (16/2), alterações no texto da 
Resolução 59/2008, que trata das rotinas 
dos procedimentos de interceptação de 
comunicação telefônica, de informática e 
telemática utilizados pelo Poder Judiciário 
nas investigações criminais, com base na 
Lei 9.296/1996. A mudança da Resolução 
59, aprovada pela Resolução 217/2016, 
foi motivada a pedido do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
que se manifestou em relação a quebras 
de sigilo em processos que devem tramitar 
em segredo de Justiça.

Pelo texto aprovado, nos processos onde há interceptação de comunicação, assim como em todos os processos que 
correm em segredo de justiça, sempre que houver vazamento de dados e informações sigilosas, o juiz deverá determinar 
investigações dirigidas aos órgãos competentes para apurar as responsabilidades, assinalando prazo razoável para o tér-
mino dessas investigações e comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça as providências tomadas.

De acordo com a OAB, além de preservar direitos fundamentais individuais, o reforço em relação ao sigilo tem como in-
tenção a defesa das próprias investigações, na medida em que a quebra indevida do sigilo parcial ou total prejudica essas 
investigações. Entre as mudanças aprovadas pelo plenário do Conselho estão a identificação dos titulares dos números 
interceptados ou, excepcionalmente, no prazo de 48 horas, de outros números.

Limite à prorrogação - A intenção é evitar o chamado phishing, que ocorre quando a interceptação de um telefone 
acaba trazendo outros números de cidadãos (não necessariamente ligados ao crime investigado), assim como o “contra-
bando”, quando o juiz é levado a aprovar quebra de sigilo de telefone sem identificação do titular, e que não condiz com 
a investigação em foco. Outro ponto incluído na nova redação diz respeito ao prazo das prorrogações de investigação, 
cuja renovação está limitada a apenas uma vez.

“O aperfeiçoamento da Resolução 59 veio em boa hora, ela é bem-vinda e vem ao encontro da melhoria do exercício 
dessa forma de persecução penal”, elogiou o conselheiro Arnaldo Hossepian, que lembrou que as interceptações telefô-
nicas autorizadas judicialmente foram iniciadas em São Paulo após 2006, quando as facções criminosas investiram contra 
autoridades do Estado”.

*Fonte: Regina Bandeira/Agência CNJ de Notícias

Brasília, 16/02/2016 - 225ª Sessão Ordinária do CNJ. Crédito: Luiz Silveira/
Agência CNJ.
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NOTÍCIAS DO STJ

Novo código de processo civil e alterações da lei 
ampliam efeitos do recurso repetitivo*

Sancionada no último dia 4 de fevereiro, a Lei 13.256, que faz uma série de alterações no novo Código de Processo Civil 
(Lei 13.105/15), traz algumas modificações no processamento e julgamento dos recursos extraordinário e especial repe-
titivos no Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente.

O rito dos recursos repetitivos dispõe que, quando houver multiplicidade de recursos especiais com fundamento em con-
trovérsia idêntica, a análise do recurso pode ocorrer por amostragem, mediante a seleção de recursos que representem 
de maneira adequada a controvérsia.

Mais celeridade

Essa sistemática representa celeridade na tramitação de processos que contenham idêntica controvérsia, isonomia de 
tratamento às partes processuais e segurança jurídica.

Em evento realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) sobre o Poder Ju-
diciário e o novo CPC, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino afirmou que o novo CPC confere ao recurso repetitivo um 
prestígio muito grande.

Segundo ele, o maior problema está nas demandas em massa em que as teses são repetitivas, então uma identificação 
rápida e a definição da solução é o caminho para manter-se a missão constitucional do STJ.

“O novo código amplia a regulamentação que é feita atualmente pelo 543-C (código atual). Além de ser mais preciso, ele 
regula algumas situações, como, por exemplo, as audiências públicas e a intervenção do amicus curiae, além de ampliar 
a eficácia das decisões repetitivas tanto do STJ quanto do STF”, explicou Sanseverino.

Observância de precedente

A lei sancionada traz em seu parágrafo 5º do artigo 966 que cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput 
do artigo, contra decisão transitada em julgado baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de 
casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão 
decisório que lhe deu respaldo.

Traz ainda, no parágrafo 5º do artigo 988, que, desde que esgotadas as instâncias ordinárias, há a possibilidade de 
ajuizamento de reclamação perante o STF e o STJ para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com 
repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.

Reflexo no juízo de admissibilidade 

Com o restabelecimento do juízo de admissibilidade do recurso especial, cabe ao presidente ou ao vice-presidente do 
tribunal de segunda instância analisar previamente se a matéria veiculada no recurso especial não está submetida ao 
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rito dos repetitivos e não se enquadra nas hipóteses em que o CPC prevê a iniciativa dos referidos magistrados. Ou seja, 
somente quando ultrapassadas essas etapas é que será realizado juízo de admissibilidade.

A nova lei diz que o presidente ou o vice-presidente do tribunal de segunda instância deve negar seguimento a recurso 
extraordinário ou a recurso especial interposto contra decisão que esteja em conformidade com entendimento do STF ou 
do STJ, respectivamente, proferido no regime de julgamento de recursos repetitivos.

O magistrado pode também suspender recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo 
STF ou pelo STJ, caso se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Realizado o juízo de admissibilidade e, se positivo, deve-se remeter o recurso ao STF ou ao STJ, desde que ele não tenha 
sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de repetitivo, que tenha sido selecionado como repre-
sentativo de controvérsia, ou que o tribunal de segunda instância tenha negado o juízo de retratação.

Novidades do CPC

Dentre as novidades do novo CPC relacionadas aos recursos repetitivos que não foram alteradas pela Lei 13.256/16 está 
o artigo 1.037, inciso II, o qual amplia os efeitos da decisão do STJ que submete processo ao rito dos recursos repetitivos. 
Com a nova regra, quando houver a afetação de um recurso repetitivo, o ministro relator “determinará a suspensão do 
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 
território nacional”.

Pelo CPC em vigor (artigo 543-C), a afetação do repetitivo provoca apenas o sobrestamento dos recursos interpostos 
perante os tribunais de segunda instância, mas os ministros do STJ já vinham determinando, excepcionalmente, a parali-
sação do trâmite de todos os processos em andamento no país.

Na nova lei, o parágrafo 4º do artigo 1.037 diz que “os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e 
terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus”.

Há ainda a previsão no artigo 927 de que os acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinário e especial 
repetitivos deverão ser observados pelos juízes e tribunais de segunda instância, deixando apenas de serem seguidos, 
conforme o artigo 489, VI, mediante a demonstração pelo magistrado de existência de distinção no caso em julgamento 
ou a superação do entendimento firmado.

Demandas Repetitivas

O novo CPC, no artigo 976, cria o instituto denominado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que 
objetiva solucionar, no âmbito dos Tribunais de Justiça (TJs) e Regionais Federais (TRFs), processos em grande número que 
cuidem das mesmas questões de direito. O procedimento e regulação são similares aos dos recursos especiais repetitivos 
e estimulam a uniformização da jurisprudência também dos estados, no caso dos TJs, e das regiões, no caso TRFs.

*CG

Fonte: STJ
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STJ atualiza custas e isenta processo eletrônico do 
pagamento de porte*

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publica nesta sexta-feira 
(19) a Resolução 1/2016, que estabelece novos valores das 
custas judiciais nos processos de sua competência. A atuali-
zação da tabela segue a regra prevista na Lei 11.636/07, que 
prevê a correção anual desses valores de acordo com o IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O normativo traz como novidade a dispensa do pagamento 
do porte de remessa e retorno dos autos encaminhados ao 
STJ em formato eletrônico, estando alinhado ao novo Código 
de Processo Civil.

Na prática, o porte de remessa – destinado a cobrir despesas 
de correio para transporte dos autos físicos – só será exigido em casos excepcionais, uma vez que desde o dia 4 deste 
mês, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais de todo o país estão enviando os recursos apenas no formato 
digital, salvo exceções autorizadas pelo presidente do STJ em razão de problemas técnicos ou força maior. A regra, insti-
tuída pela Resolução 10/2015, é decorrência da consolidação do processo judicial eletrônico previsto na Lei 11.419/06.

A Instrução Normativa STJ/GP 1/2016, de 3 de fevereiro, que permitia a remessa de processos físicos pelos Tribu-
nais de Justiça de Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Piauí, foi revogada pela Instrução Normativa STJ/GP 
2/2016, que também será publicada nesta sexta.

Como pagar

As custas processuais – da mesma forma como o porte, quando necessário – devem ser pagas exclusivamente por meio 
da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), emitida após o preenchimento de formulário eletrônico disponí-
vel no site do STJ.

A novidade no preenchimento do formulário é que, para ajuizamento de homologação de sentença estrangeira, se o autor 
não tiver CPF ou CNPJ, poderá utilizar o CPF de seu advogado ou o CNPJ da respectiva sociedade de advogados.

No caso de ações originárias (ajuizadas diretamente no STJ), o comprovante de recolhimento e a guia das custas devem 
ser apresentados no ato do protocolo.

Para o recolhimento das custas relativas a recurso interposto em instância inferior – e também do porte de remessa e 
retorno, nas situações excepcionais em que for autorizado o envio do processo em autos físicos –, o recorrente deverá 
emitir a GRU Cobrança no site do STJ, pagar os valores na rede bancária e apresentar o comprovante e a guia ao tribunal 
de origem, no ato da interposição do recurso.

A Resolução 1/2016 traz as tabelas com os valores atualizados das custas e do porte de remessa e retorno.

*STJ 
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NOTÍCIAS DO STF

Pena pode ser cumprida após decisão de segunda 
instância, decide STF*

Ao negar o Habeas Corpus (HC) 126292 na sessão desta quarta-feira (17), por maioria de votos, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação 
da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Para o relator do caso, 
ministro Teori Zavascki, a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que 
assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena.

A decisão indica mudança no entendimento da Corte, que desde 2009, no julgamento da HC 84078, condicionava a 
execução da pena ao trânsito em julgado da condenação, mas ressalvava a possibilidade de prisão preventiva. Até 2009, 
o STF entendia que a presunção da inocência não impedia a execução de pena confirmada em segunda instância.

O habeas corpus foi impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido de liminar em 
HC lá apresentado. A defesa buscava afastar mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP).

O caso envolve um ajudante-geral condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de roubo qualificado. 
Depois da condenação em primeiro grau, a defesa recorreu ao TJ-SP, que negou provimento ao recurso e determinou a 
expedição de mandado de prisão.

Para a defesa, a determinação da expedição de mandado de prisão sem o trânsito em julgado da decisão condenatória 
representaria afronta à jurisprudência do Supremo e ao princípio da presunção da inocência (artigo 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal).

Relator

O relator do caso, ministro Teori Zavascki, ressaltou em seu voto que, até que seja prolatada a sentença penal, confirmada 
em segundo grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse momento, exaure-se o princípio da não culpabili-
dade, até porque os recursos cabíveis da decisão de segundo grau, ao STJ ou STF, não se prestam a discutir fatos e provas, 
mas apenas matéria de direito. “Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é no âmbito das instâncias ordinárias que 
se exaure a possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade 
criminal do acusado”, afirmou.

Como exemplo, o ministro lembrou que a Lei Complementar 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, expressa-
mente consagra como causa de inelegibilidade a existência de sentença condenatória proferida por órgão colegiado. “A 
presunção da inocência não impede que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório produza efeitos 
contra o acusado”.

No tocante ao direito internacional, o ministro citou manifestação da ministra Ellen Gracie (aposentada) no julgamento 
do HC 85886, quando salientou que “em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a 
execução de uma condenação fica suspensa aguardando referendo da Suprema Corte”.

Sobre a possiblidade de se cometerem equívocos, o ministro lembrou que existem instrumentos possíveis, como medidas 
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STF inicia julgamento sobre acesso do fisco a dados 
bancários sem ordem judicial*

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na sessão extraordinária desta quarta-feira (17) o julgamento de 
cinco processos que questionam o artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, regulamentado pelo Decreto 3.724/2001, 
que permite aos bancos fornecerem dados bancários de contribuintes à Receita Federal, sem prévia autorização judicial. 
O julgamento será retomado na sessão desta quinta-feira (18) com o voto dos relatores e dos demais ministros.

O tema está em discussão no Recurso Extraordinário (RE) 601314, com repercussão geral reconhecida, e em quatro Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que também contestam a flexibilização do sigilo das operações financeiras. Ajuiza-
das por partidos políticos e confederações patronais, as ações sustentam que o dispositivo é inconstitucional por violação 
ao artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

No RE 601314, de relatoria do ministro Edson Fachin, um contribuinte questiona acórdão do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região que, por unanimidade, considerou válido o artigo 6º da LC 105/2001. O contribuinte questiona tanto o acesso 
aos dados, quanto o seu uso, por meio de cruzamento de informações, para checar possíveis divergências entre a decla-
ração fiscal de pessoas físicas e jurídicas e os valores apurados pela Receita a título de créditos tributários. O julgamento 
deste recurso vai liberar 353 processos sobrestados em todo o País à espera do entendimento do STF sobre o tema.

As quatro ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas para questionar os dispositivos que permitem acesso aos 

cautelares e mesmo o habeas corpus. Além disso, depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/2004, os 
recursos extraordinários só podem ser conhecidos e julgados pelo STF se, além de tratarem de matéria eminentemente 
constitucional, apresentarem repercussão geral, extrapolando os interesses das partes.

O relator votou pelo indeferimento do pleito, acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, 
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

Divergência

A ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, presidente da Corte, ficaram 
vencidos. Eles votaram pela manutenção da jurisprudência do Tribunal que exige o trânsito em julgado para cumprimento 
de pena e concluíram pela concessão do habeas corpus.

MB/FB

Leia mais:

15/12/2015 – Plenário julgará HC que discute execução de pena após julgamento de apelação

Processos relacionados

HC 126292

*Fonte: STF
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dados bancários protegidos por sigilo são de relatoria do ministro Dias Toffoli, que preparou relatório e voto conjunto 
para julgamento. Na ADI 2390, o Partido Social Liberal (PSL), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) argumentam que não cabe às autoridades tributárias 
terem acesso às movimentações bancárias de qualquer cidadão sem autorização judicial, sob pena de violação de direitos 
fundamentais constitucionalmente previstos.

Argumentos semelhantes são apresentados individualmente na ADI 2386 ajuizada pela CNC que alega ofensa ao princí-
pio da razoabilidade, por entender que o “monitoramento indiscriminado” não é indispensável para a eficiente fiscaliza-
ção tributária; como também na ADI 2397, ajuizada pela CNI. Na ADI 2859, o PTB questiona o artigo 6º da Lei Comple-
mentar 105/2001 e também os Decretos 4.489 e 4.545, ambos de 2002, que regulamentam a prestação de informações 
por parte das instituições financeiras à Receita Federal.

Sustentações orais 

A defesa do contribuinte, autor do RE 601314, sustentou que o artigo 6º da LC 105/2001 contraria o artigo 5º, incisos X 
(princípio da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas) e XII (princípio da invio-
labilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas), da 
Constituição Federal. Para a defesa, se todos os dados dos contribuintes estiverem disponíveis às autoridades fiscais, sem 
a autorização da Justiça, haverá um estado de fiscalização contínua.

O advogado da CNI sustentou que a LC 105/2001 é arbitrária ao permitir que a Administração Pública quebre o sigilo de 
dados fiscais sem a permissão do Judiciário e de modo permanente. Na sua avaliação, somente a Justiça tem a capacidade 
de ponderar em caso de conflito entre o direito individual e o interesse público. “O Judiciário é o responsável pela reserva 
de jurisdição. Não é dado ao Estado administrador quebrar sigilo de dados”, assinalou. O advogado do PSL destacou a 
jurisprudência do STF no sentido da necessidade da autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal.

As representantes da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Advocacia Geral da União (AGU) destacaram 
que, em nenhum momento, a LC 105/2001 permite a quebra de sigilo bancário, mas sim a transferência do dever de sigilo. 
Argumentaram que o Fisco não pode ficar “refém” da declaração unilateral dos contribuintes, sem que possa efetivamen-
te averiguar sua capacidade contributiva, por isso a lei teria resolvido “uma debilidade do sistema”.

Os argumentos de que a lei atinge contribuintes de forma indiscrimanda foram rebatidos da tribuna, com a informação de 
que o pedido de requisição de movimentação financeira somente é encaminhado quando diagnosticadas inconsistências, 
não havendo lugar para casuísmos. Segundo dados da AGU, em apenas um exercício financeiro, foram identificadas cerca 
de 10 mil pessoas jurídicas que movimentaram valores em torno de R$ 15 milhões no âmbito das instituições financeiras, 
valor dez vezes superior ao efetivamente declarado, o mesmo ocorrendo em relação às pessoas físicas.

Amici curiae 

Na qualidade de amicus curiae, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) afirmou que a Instrução Normativa 1.571, de 
2 de julho de 2015, da Receita Federal, obriga as instituições financeiras, empresas de seguro e capitalização, clubes e 
fundos de investimentos a prestarem informações sobre a vida do contribuinte no período anual e mensalmente, portanto 
esse compartilhamento de informações é automático e não decorrente de procedimento administrativo, como sustenta a 
União. O representante da OAB manifestou o temor de os dados protegidos por sigilo caírem “em mãos de arapongas”.
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O Banco Central defendeu a constitucionalidade da LC 105/2001. Para a entidade, o direito ao sigilo não é absoluto, 
devendo ceder espaço à atuação eficiente e colaborativa de órgãos públicos que, em defesa do interesse público, traba-
lham para prevenir e combater graves ilícitos que atingem a sociedade, para promover isonomia e justiça tributária e para 
supervisionar os mercados financeiro e de capitais. Na sustentação foi dito que será impossível ao Banco Central zelar 
pela moeda e pelo sistema financeiro em que a moeda circula sem acesso a esses dados.

PGR

Em sua manifestação pela constitucionalidade da lei, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contestou os 
argumentos de que o acesso dos órgãos de controle aos dados bancários e financeiros seria uma indevida fiscalização 
contínua. Janot citou que em países democráticos, como os Estados Unidos, existe esse tipo de controle e que lá qualquer 
transação bancária acima de U$10 mil deve ser automaticamente comunicada às autoridades tributárias. Segundo Janot, 
“não é novidade brasileira o acesso a esses dados”, não havendo quebra de sigilo, mas extensão do sigilo bancário à 
Receita Federal, que já detém responsabilidade sobre o sigilo fiscal.

AR, RP, RR, VP/CR

*Fonte: STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu prosseguimento na sessão desta quinta-feira (17) ao julgamento conjunto de 
cinco processos que questionam dispositivos da Lei Complementar (LC) 105/2001, que permitem aos bancos fornecer dados 
bancários de contribuintes à Receita Federal, sem prévia autorização judicial. Até o momento, já foram proferidos seis votos pela 
constitucionalidade da norma e um em sentido contrário, prevalecendo o entendimento de que a lei não promove a quebra de 
sigilo bancário, mas somente a transferência de informações das instituições financeiras ao Fisco. A análise do tema será conclu-
ída na sessão plenária da próxima quarta-feira (24), com os votos dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e do 
presidente, ministro Ricardo Lewandowski.

Relator do Recurso Extraordinário (RE) 601314, o ministro Edson Fachin destacou, em seu voto, o caráter não absoluto do sigilo 
bancário, que deve ceder espaço ao princípio da moralidade, nas hipóteses em que transações bancárias denotem ilicitudes. O 
ministro destacou também que a lei está em sintonia com os compromissos assumidos pelo Brasil em tratados internacionais 
que buscam dar transparência e permitir a troca de informações na área tributária, para combater atos ilícitos como lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. Segundo o ministro Fachin, a identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do 
contribuinte pela administração tributária dá efetividade ao princípio da capacidade contributiva, que, por sua vez, sofre riscos 
quando se restringem as hipóteses que autorizam seu acesso às transações bancárias dos contribuintes.

Em seu entender, a lei questionada não viola a Constituição de 1988. “No campo da autonomia individual, verifica-se que o 
Poder Público não desbordou dos parâmetros constitucionais ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica 
na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para requisição de informação pela administração tributária às instituições 
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se o 
traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”, afirmou. O ministro acrescentou que o artigo 6º da LC 105/2001 é 
taxativo ao facultar o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras somente se houver processo administra-

Julgamento será retomado na próxima quarta (24)
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tivo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 
competente. “Além disso, o parágrafo único desse dispositivo legal preconiza que o resultado dos exames, as informações e os 
documentos a que se refere esse artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária”, enfatizou.

O julgamento deste recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida vai liberar, pelo menos, 353 processos sobrestados 
em todo o País que estão à espera do entendimento do STF sobre o tema.

ADIs

Relator das quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade que questionam a lei – ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 – o ministro 
Dias Toffoli destacou, em seu voto, que a prática prevista na norma é corrente em vários países desenvolvidos e a declaração de 
inconstitucionalidade do dispositivo questionado seria um retrocesso diante dos compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil para combater ilícitos, como a lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e para coibir práticas de organizações criminosas. 
O ministro Toffoli afirmou não existir, nos dispositivos atacados, violação a direito fundamental, notadamente o concernente à 
intimidade, pois a lei não permite a quebra de sigilo bancário, mas sim a transferência desse sigilo dos bancos ao Fisco.

Segundo destacou, a afronta à garantia do sigilo bancário não ocorre com o simples acesso aos dados bancários dos contri-
buintes, mas sim com a eventual circulação desses dados. O ministro ressaltou que a lei prevê punições severas para o servidor 
público que vazar informações. Nesses casos, o responsável pelo ilícito está sujeito à pena de reclusão, de um a quatro anos, mais 
multa, além de responsabilização civil, culminando com a perda do cargo.

Em seu voto, acompanhando os relatores, o ministro Luís Roberto Barroso manifestou preocupação em deixar claro que estados 
e municípios devem estabelecer em regulamento, assim como fez a União no Decreto 3.724/2001, a necessidade de haver 
processo administrativo instaurado para a obtenção das informações bancárias dos contribuintes, devendo-se adotar sistemas 
adequados de segurança e registros de acesso para evitar a manipulação indevida dos dados, garantindo-se ao contribuinte a 
transparência do processo. 

Os ministros Teori Zavascki, Rosa Weber e Cármen Lúcia também acompanharam os votos dos relatores, pela constitucionalida-
de da norma atacada. 

Divergência

Ao abrir divergência, o ministro Marco Aurélio afirmou que a revisão da jurisprudência, firmada em 2010 no sentido de condi-
cionar o acesso aos dados bancários à autorização judicial, gera insegurança jurídica. O ministro afirmou que somente o Poder 
Judiciário, órgão imparcial e equidistante, pode autorizar tal providência, não cabendo ao Fisco, que é parte na relação jurídica, 
obter tais informações automaticamente. “Não pode entrar na minha cabeça que a Receita, que é órgão arrecadador, tenha uma 
prerrogativa superior à garantida pela Constituição ao Judiciário”, enfatizou. Segundo o ministro, a cooperação internacional no 
combate a ilícitos tributários não pode prescindir da observância constitucional.

VP/FB

Leia mais:

17/02/2016 – STF inicia julgamento sobre acesso do Fisco a dados bancários sem ordem judicial

*STF
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