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Aniversariantes
Hoje: Dermeval Santos de Oliveira (22ª Vara), Jaqueline Batista da Costa Santos (16ª 
Vara), Bruno Alexandre Barbosa dos Santos Rodrigues (SECAD), Raquel Cândida dos 
Anjos (NUCRE), Daniel Souto Novaes (Jequié), Doralucia das Neves Santos (Paulo 
Afonso), Marilia de Cantuária Lima Nogueira (NUCJU) e Walter Gomes Coelho Júnior 
(22ª Vara). Amanhã: Milene Assis Alves (4ª Vara) e Lideval Santos da Silva (12ª Vara).
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STJ decide que sindicatos precisam 
de autorização para representar 
seus filiados em ações judiciais

Os sindicatos precisam de autorização 
expressa de seus filiados para os represen-
tarem em demandas judiciais. A jurispru-
dência do Superior do Tribunal de Justiça 
quanto a este tema é uma das que formam 
a nova edição do projeto Pesquisa Pronta, 
que reúne entendimentos da corte.

Desta vez, foram compilados julgamen-
tos sobre necessidade de prévia apuração 
na esfera administrativa para averiguação 
do crime de sonegação e apropriação in-
débita previdenciária, a possibilidade de 
destrancamento ou processamento ime-
diato de recurso especial retido e a vio-
lação dos princípios do juiz natural, da 
identidade física do juiz e da perpetuatio 
jurisdicionis.

O STJ, seguindo entendimento do Su-
premo no julgamento do Recurso Extraordi-

nário 573.233, em regime de repercussão 
geral, firmou posição no sentido de que 
a atuação das associações na defesa dos 
interesses de seus membros se dá por re-
presentação — e não por substituição pro-
cessual, salvo nos casos de mandado de 
segurança coletivo. Por isso, é imperiosa a 
existência de autorização expressa, indivi-
dual ou por deliberação de assembleia.

Quanto aos sindicatos, porém, o en-
tendimento é de que estes possuem am-
pla legitimidade para defender os direitos 
da categoria, quer nas ações ordinárias, 
quer nas seguranças coletivas, ocorrendo 
a chamada substituição processual, sen-
do dispensável a autorização expressa dos 
substituídos e a juntada da relação nomi-
nal dos filiados.

Fonte: STJ

Palestra: “Controle Judicial de uma 
Administração Pública Complexa”

O Professor Doutor Eduardo Ferreira Jordão, 
autor da obra “Controle Judicial de uma Adminis-
tração Pública Complexa” fará uma palestra única 
sobre o tema no dia 27/1, às 14h, no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade. 

Atuarão como debatedores o juiz federal da 22ª 
Vara Durval Carneiro Neto e a servidora Renata Pei-
xoto, diretora de Secretaria da 11ª Vara, mestre em 
Direito do Estado. 

A palestra e o debate que a seguirá serão abertos 
ao público com transmissão por videoconferência 
para as Subseções vinculadas.

Ajufe pede magistrado de carreira 
para assumir "Lava Jato" no Supremo

Acompanhando de perto a escolha de 
um substituto para a relatoria da operação 
"Lava Jato", o presidente da Associação 
dos Juízes Federais, Roberto Veloso, de-
fende que o novo nomeado para cuidar do 
caso seja um magistrado de carreira, com 
o mesmo perfil do ministro Teori, que foi 
desembargador do TRF4 e ministro do STJ 
antes de chegar ao Supremo. "Se tivermos 
um magistrado com esse perfil e com essa 
experiência será o perfil ideal para tocar 
esse processo", avalia Veloso

O presidente da Ajufe afirma que a opi-
nião pública precisará ficar atenta, pois 
o escolhido terá muito poder. "Ele poderá 
continuar o trabalho do ministro Teori, man-
tendo as investigações. Ou terá o poder de 
impedir a continuidade das investigações", 
afirma Veloso, concluindo que o novo rela-
tor poderá colocar em risco a operação. "O 
ministro a quem couber os processos terá 
o poder de, monocraticamente, barrar as 

investigações. Claro que terá de enfrentar o 
peso da reação da opinião pública, mas é 
um risco real", complementa.

O prejuízo no andamento dos pro-
cessos relacionados à operação já exis-
te, segundo Veloso. De acordo com ele, 
é inevitável um atraso na homologação 
das delações da Odebrecht, uma vez que 
aquele que assumir terá que se informar 
sobre os processos, que não são simples. 
"O novo relator vai ter de montar sua 
equipe. São várias decisões que causarão 
atraso."

Veloso lembra que há um apelo popular 
para a nomeação do juiz Sergio Moro para 
essa vaga no Supremo. Na sua opinião, o 
juiz é uma pessoa gabaritada e preparada 
para o cargo. "Ele tem amplas condições 
de assumir a vaga de ministro do Supremo. 
Seja agora ou mais tarde."

Fonte: AJUFE

Reinaldo Couto Filho é o novo 
coordenador da PGU na Bahia

O advogado da União Reinaldo de Souza Couto Filho foi nomeado coordenador da 
Procuradoria da União na Bahia. Ele substitui Giovani Cardoso Soares, que passará a 
coordenar a área de execuções contra a União na Bahia.

A Procuradoria da União é quem faz a representação jurídica da administração direta 
federal. É uma das carreiras da Advocacia-Geral da União, ao lado da Procuradoria-Geral 
Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Procuradoria do Banco Central.

Reinaldo de Souza é mestre em Direito Privado e Econômico pela Ufba, professor de 
Direito Administrativo da Universidade Estadual da Bahia e pesquisador do Centro de 
Estudos e Pesquisas sobre Direitos Africanos, da Universidade Bourdeaux, na França. 
Também é autor do livro Curso de Direito Administrativo, em que discute os impactos da 
jurisprudência do STJ do Supremo sobre a matéria. 

TCU fará auditoria para avaliar 
real situação da Previdência

O Tribunal de Contas da União fisca-
lizará a previdência social para verificar 
real situação do sistema. O objetivo é ga-
rantir transparência nos dados e o debate 
qualificado da sociedade civil e do gover-
no frente à principal questão relativa aos 
gastos públicos em discussão no Brasil. A 
auditoria também deverá indicar ao TCU 
riscos relevantes a serem avaliados em fu-
turas ações de fiscalização.

A fiscalização deve agregar análises 
feitas pelo TCU anteriormente. Os traba-
lhos do tribunal sobre a Previdência So-
cial foram precursores em demonstrar, já 
em 2012, que os gastos com a Previdên-
cia Social não se sustentavam. De lá para 
cá, diversas auditorias foram empreendi-
das para identificar outros fatores de risco 
relacionados ao sistema.

Reforma da Previdência - Considerada 
uma medida-chave para ajustar as contas 
federais, pelo projeto de reforma da Pre-
vidência, será exigida idade mínima de 
65 anos e 25 anos de contribuição para 
homens e mulheres que quiserem se apo-
sentar. Para receber o valor integral, será 
preciso ter 49 anos de contribuição.

O projeto logo virou alvo de críticas. O 
Conselho Federal da OAB afirmou que uma 
alteração dessa magnitude não pode ser 
feita sem ampla discussão com a socieda-
de. Para o presidente da OAB, Claudio La-
machia, a lógica da idade de aposentadoria 
aos 65 anos e após 49 de contribuição faria 
com que as pessoas tivessem que trabalhar 
desde os 16 anos de idade para consegui-
rem receber a aposentadoria integral.

Segundo a Associação Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal não exis-
te rombo. Em 2014, segundo a entidade, 
sobraram R$ 54 bilhões no caixa da Segu-
ridade Social, que inclui a Previdência.

Reforma judicializada - A PEC 
287/2016, que trata da reforma da Previ-
dência e tramita no Congresso Nacional, é 
objeto da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 438, na qual entida-
des sindicais questionam as propostas de 
mudança nas regras para a aposentadoria 
nos setores público e privado, bem como 
as regras de transição para o novo sistema.

Ao receber a ação, com pedido de limi-
nar para suspender a tramitação da refor-
ma, a ministra do STF Cármen Lúcia adotou 
o rito que permite ao relator ouvir órgãos ou 
autoridades responsáveis pelo ato questio-
nado, bem como a AGU e a PGR.

Assim, a ministra solicitou aos presi-
dentes da República, do Senado e da Câ-
mara dos Deputados, informações sobre a 
PEC observando que a solicitação das in-
formações “não obsta o reexame dos requi-
sitos de cabimento da presente ação, em 
especial quanto à existência de relevante 
controvérsia constitucional e à observância 
do princípio da subsidiariedade”.

A presidente do STF enfatizou o papel 
da ADPF para evitar ou reparar lesão a pre-
ceito fundamental, resultante de ato do Po-
der Público, mas lembrou que “a admissão 
desse importante instrumento de controle 
objetivo de constitucionalidade depende 
da inexistência de outros meios processu-
ais aptos e eficazes para evitar que ato do 
Poder Público produza efeitos lesivos a pre-
ceito fundamental suscitado”. 


