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Aniversariantes
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Lei baiana fará Supremo julgar 
critérios para aumento 

de taxas judiciárias
O STF julgará diretamente no mérito 

norma da Bahia que aumentou valores das 
taxas judiciárias cobradas para quem acio-
na a Justiça estadual. Segundo o Conselho 
Federal da OAB, autor da ação, o aumento 
violou diversos dispositivos constitucionais 
ao ampliar cobranças sem alterações em 
serviços públicos que justifiquem a medida.

A partir da Lei 13.600/2016, ajuizar 
ação com valor de causa de até R$ 1.000 
passou de R$ 269,24 para R$ 293,47 
(variação de 9%), por exemplo. Já o teto, 
que pela tabela do ano passado era fixo e 
atingia o valor máximo de R$ 11.355,94, 
começou a ser calculado neste ano com 
base em 2,5% do valor da causa — de 
acordo com a OAB, a taxa pode atingir R$ 
37.541,71, elevação de 230,59%.

A Ordem alega que custas judiciais apre-
sentam natureza jurídica de taxa de serviço, 
sendo necessário que o estado preste aos 

jurisdicionados serviço específico. No caso 
baiano, a entidade entende que os limites 
e percentuais mostram-se excessivos e des-
proporcionais, comprometendo o acesso à 
Justiça, com efeito de confisco.

Outro problema seria a cobrança de R$ 
66,39 a título de custas e preparo para Re-
curso Especial, Ordinário e Extraordinário 
contra decisões do TJ-BA. A lei erra, na ava-
liação da OAB, ao exigir “do jurisdicionado 
taxa judiciária por serviço a ser prestado 
pelo STF e pelo STJ, órgãos vinculados a 
pessoa jurídica de direito público diversa”.

O relator, ministro Alexandre de Mora-
es, determinou a adoção do rito abreviado 
para que a ação seja julgada diretamente 
no mérito, sem prévia análise do pedido de 
liminar avaliando que o caso tem relevân-
cia e que o resultado do julgamento terá 
“especial significado para a ordem social e 
a segurança jurídica”. 

Ferramenta do CNJ mostra 
produtividade mensal de juízes

Uma ferramenta virtual hospedada no 
Portal do CNJ permite a qualquer cidadão 
consultar estatísticas sobre a produção de 
sentenças, movimentação de processos 
novos, inquéritos, execuções e outros atos 
processuais com poucos cliques. 

Para visualizar as estatísticas, organiza-
das de forma inédita em uma plataforma 
digital interativa, basta clicar sobre o ícone 
“PAINÉIS CNJ”, na parte inferior da pági-
na, e na opção “Produtividade Mensal”. 

Quem acessar o Módulo de Produtivi-
dade Mensal vai se deparar com vários dos 
indicadores de produtividade da força de 
trabalho do Poder Judiciário que antes eram 
encontrados no sistema Justiça Aberta. 

O Módulo de Produtividade integra o 
Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário, 
que simplificou e automatizou a coleta de 
dados do trabalho realizado por magistra-
dos e servidores da Justiça brasileira. 

A consolidação das estatísticas do Poder 
Judiciário agora é feita de modo automático 
e já não depende de informações prestadas 
manualmente por magistrados. O Módulo 
de Produtividade Mensal é abastecido uma 
vez por mês por equipes designadas pela 
Presidência ou pela Corregedoria-Geral dos 
tribunais. A mudança do procedimento tor-
nou a plataforma uma ferramenta dinâmi-
ca de pesquisa, pois apresenta estatísticas 
atualizada até ao mês anterior. 

As consultas podem ser feitas a partir 
da aba Gráficos Customizados, que oferece 

várias opções para o pesquisador fazer em 
busca do dado que deseja. Localizados na 
seção horizontal no alto da página, os filtros 
de informação possibilitam ver a produti-
vidade da Justiça Estadual ou de qualquer 
outro ramo do Judiciário. É possível ainda 
exibir na tela do computador os resultados 
relacionados a um tribunal em particular.

Distribuídos no campo central de filtros, 
estão ordenados todos os 91 órgãos do 
Judiciário, entre tribunais e os conselhos. 
Para obter os dados mais recentes, basta 
selecionar o ano 2017 na tela.

Quem escolher o campo agrupador 
“Justiça”, na categoria “Tribunais”, vai des-
cobrir a quantidade dessas ações criminais 
iniciadas este ano, por cada ramo da Justi-
ça. Ao clicar dois campos – Justiça e Sigla 
– vai obter o mesmo dado, porém separado 
pelo resultado de cada tribunal. O Módulo 
Produtividade Mensal seguiu o modelo de 
relatório interativo do Justiça em Números.

Fonte: CNJ

Judiciário inclui direito da pessoa 
com deficiência em concursos

Todo concurso público do Poder Judici-
ário deve incluir questões sobre os direitos 
de pessoas com deficiência. Desde a edi-
ção da Resolução n. 230/2016 do CNJ o 
tema constou em, pelo menos, 15 editais 
para ingresso nos quadros de pessoal de 
tribunais. A inovação faz aniversário neste 
sábado (22/7).

Dois órgãos incluíram a matéria ainda 
em 2016: o TRT20 e a Fundação de Previ-
dência Complementar do Judiciário. Neste 
ano, outros 13 exames preveem o tópico.

Antes, direitos de pessoas com defici-
ência eram cobrados em provas para áreas 
específicas. O tema constava em campos 
como engenharia, serviço social e atendi-
mento ao público. Agora, a matéria surge 
como tópico básico para todos os cargos, 
de nível médio e superior, em, ao menos, 
cinco provas de tribunais a serem aplicadas 
até o fim do ano.

Cerca de 15% da população global – 
mais de um bilhão de pessoas – possui al-
gum tipo de deficiência, estima a OMS. A 
taxa sobe à medida que a população enve-
lhece e doenças crônicas avançam, segun-
do o órgão. Entre brasileiros, o índice é de 
23,92%, de acordo com o Censo 2010.

"É um grande segmento que o juiz pre-
cisa conhecer, bem como o médico e o 
arquiteto. Não podem ficar sem esse co-
nhecimento básico", afirma a superinten-
dente do Instituto Brasileiro dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. "É importante que 
o técnico saiba que um surdo tem o mesmo 
direito de ser atendido que os demais. O 
cadeirante, por exemplo, pode precisar de 
ajuda com um degrau", completa.

"Exigir esse conhecimento é um avanço 
incrível. Só faz crescer a noção de igualda-
de na sociedade", define a superintenden-
te.  "O Brasil tem uma das legislações mais 
modernas na área. No entanto, não con-
segue fazer com que seja respeitada", diz.

O próprio teor da resolução é requisita-
do em prova de concurso, ao lado de leis 
como o Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia. O texto instituiu comissões permanen-
tes de acessibilidade e inclusão em todo o 
Judiciário. Determinou, ainda, a remoção 
de barreiras físicas e de comunicação, e 
que no mínimo 5% do quadro de cada ór-
gão interprete língua de sinais.

AJUFE emite nota em defesa 
do juiz federal Sérgio Moro

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil, em nota publicada na data de on-
tem, 24/7, em seu site na internet, emi-
tiu nota pública em defesa do juiz federal 
Sérgio Moro. A nota é assinada pelo presi-
dente da entidade, o juiz federal Roberto 
Carvalho Veloso. 

Leia a íntegra da nota abaixo:

“A AJUFE - Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil, entidade de classe de 
âmbito nacional da magistratura federal, 
tendo em vista os ataques sofridos nos úl-
timos dias pelo juiz federal Sérgio Moro 
em decorrência de ter prolatado sentença 
penal condenatória do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, vem manifestar seu 
veemente repúdio contra as atitudes ofen-
sivas à honra pessoal do magistrado por 
estar cumprindo o seu dever, que é condu-
zir os processos judiciais e julgá-los.

 Causa indignação a utilização da imu-
nidade parlamentar para desferir ofensas a 
quem está cumprindo a sua função consti-

tucional de aplicar a lei ao caso concreto. 
O inconformismo contra o mérito das deci-
sões judiciais deve se dar com os recursos 
judiciais postos à disposição das partes e 
não por meio de agressões verbais, seja na 
tribuna das Casas Legislativas ou por meio 
da imprensa.

 A apuração cabal de todos os crimes 
de corrupção é anseio da sociedade brasi-
leira e o Judiciário é o Poder encarregado 
pela Constituição para o julgamento dos 
casos, por isso as tentativas de enfraque-
cê-lo e intimidá-lo visam à impunidade 
das infrações penais que tanto afligem o 
Brasil.

 A AJUFE continuará firme na defesa 
da apuração dos fatos apontados como cri-
minosos, com a consequente punição de 
todos os que se locupletaram com a práti-
ca ilícita, não havendo nenhuma possibi-
lidade de cerceamento da independência 
judicial para o julgamento dos processos.”

Fonte: AJUFE

Cardápio de amanhã do Gradin Gril
Yakissoba, Lombo Suíno ao Molho Barbecue, Moqueca de Peixe, Peixe à Milanesa, 

Penne ao Molho Quatro Queijos, Torta de Doce de Leite e Feijoada Carioca


