
Aniversariantes
Hoje: Águido Miranda Barreto (NUCOI), 
Alex Barbosa Caldeira (1ª Vara), Jeiel 
Macedo (Itabuna) e Tereza Cristina de 
Oliveira (5ª Vara). Amanhã: Antônio de 
Jesus Groba (17ª Vara), Manoel Pinto 
Rodrigues da Costa Neto (NUCJU), Ro-
mário Santana Viana (18ª Vara), Simo-
ne Areas Alves (NUCRE), Luis Eduardo 
de Carvalho Espinheira e Fábio de Mo-
raes Westin (ambos de Barreiras).
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Fim da contribuição 
sindical de servidores
O Ministério do Trabalho e Emprego 

publicou Instrução Normativa 1, tornando 
sem efeito a cobrança de contribuição sin-
dical de servidores públicos instituída em 
setembro de 2008. 

A cobrança foi objeto de críticas das en-
tidades que representam servidores públicos 
e de questionamentos jurídicos sobre a com-
petência do MTE para determinar a medida 
e sobre a legalidade que envolve a questão.

Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca deste fórum. 
A leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista Síntese de Direito Ambien-
tal n. 7 (maio/junho de 2012) Sumá-
rio: • A Tributação 
Sobre as Operações 
de Comercialização 
dos Créditos de Car-
bono no Brasil – Sil-
via Maria Benedetti 
Teixeira e Andresa 
Guzati de Pellegrin; 
• A Constituição e o 
Meio Ambiente – Li-
mites à Utilização de 
Normas Tributárias Como Instrumento 
de Intervenção sobre o Meio Ambiente 
– Cláudia Maria Borges Costa Pinto; • 
Tributação Ambiental à Luz do Siste-
ma Tributário Nacional – Cláudio Vieira 
França; • Aspectos Jurídicos da Plata-
forma Continental Brasileira – Elisson 
Pereira da Costa; • Meio Ambiente: 
Compreendendo, Hoje, para Garantir 
as Gerações Futuras – Simone Rodri-
gues Ferreira

Revista Síntese de Direito Adminis-
trativo n. 77 (maio de 2012) Sumário: 
• Certidão Negativa 
Trabalhista Pode Ser 
Mas Não Precisa Ser 
Exigida nos Editais 
de Licitação – Ivan 
Barbosa Rigolin; •  
Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas: 
Licitações Públicas e 
Efetividade das Nor-
mas de Direito do Tra-
balho – Gustavo Filipe Barbosa Garcia; 
•  A Impossibilidade de Aplicação da 
Lei nº 12.440/2011 aos Contratos Fir-
mados Antes de Sua Vigência – Ciro 
Carvalho Miranda; •  Debates sobre 
a Certidão Negativa de Débitos Traba-
lhistas – Elói Martins Senhoras e Ariane 
Raquel Almeida de Souza Cruz; • O Ne-
potismo Cruzado e a Súmula Vinculan-
te nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal 
Federal. A Improbidade Administrativa 
– Gina Copola; • Critério de Aceitabili-
dade dos Preços Unitários das Propos-
tas em Licitações Públicas – Artigo 40, 
Inciso X, da Lei nº 8.666/1993 – José 
Paulo Dorneles Japur; •  O Controle Ju-
risdicional sobre o Ato Administrativo 
Discricionário – Elisson Pereira da Cos-
ta; •  A Liberdade de Informação Gover-
namental e a Promoção Pessoal – João 
Gabriel Lemos Ferreira.

Projeto que reduz valores das custas 
judiciais está pronto para ir a Plenário

Preocupado em dar solução a um ve-
lho problema do Poder Judiciário, o repre-
sentante da OAB no CNJ, Jefferson Kra-
vchychyn, espera que o projeto de revisão 
das custas judiciais se torne realidade em 
breve. Pronta para ser apreciada no Ple-
nário do Conselho, a revisão das custas 
trará mais racionalidade para a cobrança 
de taxas judiciais e facilitará o acesso do 
cidadão comum à Justiça, com correção de 
graves distorções. 

As custas praticadas no 1º grau do Ju-
diciário são mais caras que as do 2º grau. 
"É preciso procurar um princípio de justi-
ça na cobrança das taxas judiciárias. Pela 
forma que é hoje, quem pode menos paga 
mais", diz Kravchychyn.

Mais do que isso, o valor reduzido das 
custas na segunda instância ajuda a expli-
car porque os tribunais brasileiros estão 
abarrotados de processos. As disparidades 
das cobranças levam a Justiça a alimen-
tar a indústria de recursos montada pelos 
grandes litigantes, quando deveria privi-
legiar causas individuais mais relevantes 
para a sociedade brasileira. 

Nos estados que têm baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano, as custas são 
as mais altas. Nos estados com maior po-
der aquisitivo, ou maior IDH, essas custas 
são menores. 

A ideia é criar um sistema que trabalhe 
com percentuais, com limites máximos e 
mínimos, que seja facilmente preenchido e 
pago via internet, em guias eletrônicas, com 
cartão de crédito, com toda uma sistemáti-
ca que facilite o acesso à Justiça. Que seja 
praticada uma justiça tributária no sentido 
de que todos paguem igualmente. A regra 
será a mesma, os formulários terão forma-
to similar. Será possível, por exemplo,  no 
Pará, via internet, pagar as custas de um 
processo em Santa Catarina, coisa que hoje 
é praticamente inviável. Seguiria o padrão 
que se tem na Justiça Federal e na Justiça 

do Trabalho, pelo qual, de qualquer lugar do 
país, se sabe o quanto e como pagar.

Segundo o conselheiro Jefferson Kra-
vchychyn, hoje, as custas de 1º grau são 
tão caras que as pessoas não conseguem 
pagar. “Como o tribunal necessita desses 
recursos para seu próprio funcionamento, 
então vão se buscar esses recursos no 2º 
grau. Mas faríamos justiça, obedecendo 
a Constituição, dando um amplo acesso 
ao 1º grau, que hoje é obstado. As pes-
soas têm que recorrer à justiça gratuita, 
e isso gera uma distorção. Você tem hoje 
indivíduos que teriam condições de pa-
gar as custas se elas fossem razoáveis. 
Isso favorece o sistema recursal, fazen-
do com que os tribunais, onde as custas 
são muito baratas, fiquem abarrotados de 
processos”, afirmou.

Acórdão do mensalão 
será publicado este mês

O ministro Gilmar Mendes declarou que 
o STF deve publicar, ainda em fevereiro, o 
acórdão do julgamento do mensalão, o que 
abrirá o período para apresentação de re-
cursos e embargos.  

"É essa expectativa que nós temos por-
que desde o ano passado todos os gabine-
tes já estavam ultimando os votos. Acredi-
to que ainda em fevereiro devemos cuidar 
da publicação do acórdão". 

Na avaliação do ministro, antes do fim 
do ano deve ser concluída a análise dos 
recursos, cujo prazo para apresentação é 
de cinco dias após a publicação do acór-
dão. "Certamente terá de haver aprecia-
ção por parte do relator e de todo o tribu-
nal", previu.

Joaquim Barbosa defende autoridade 
da Justiça durante sessão no STF

O presidente do STF, ministro Joaquim 
Barbosa, destacou a importância da har-
monia entre os Poderes e de um Judiciário 
com plena autoridade durante discurso de 
abertura do ano judiciário. 

No ano passado, a relação entre o Con-
gresso Nacional e o Supremo ficou abalada 
após várias decisões influenciarem assun-
tos de interesse do Legislativo. As divergên-
cias começaram durante o julgamento da 
Ação Penal 470, o processo do mensalão. 
O STF decidiu que a perda de mandato de 
parlamentares é automática com a conde-
nação, e que o Legislativo só deve ratificar 
o entendimento. A decisão gerou reações 
de deputados, que consideraram a decisão 
uma ingerência.

No final do ano, uma 
liminar do ministro Luiz 
Fux impediu a votação 
dos vetos ao projeto de lei 
que trata da redistribuição 
dos recursos dos royalties 
do petróleo, o que acabou 
trancando a pauta do Con-
gresso.

Outro ponto sensível 
entre os dois Poderes é 
a decisão que obrigou o 
Congresso a criar novas 
regras para o Fundo de 
Participação dos Estados 
até o final do ano passa-

do, o que não ocorreu.

O Legislativo não mandou represen-
tantes para a cerimônia. Embora tenha 
confirmado presença, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Marco Maia, não 
compareceu. O Executivo foi represen-
tado pelo vice-presidente Michel Temer 
e pelos ministros José Eduardo Cardozo 
(Justiça) e Luís Inácio Adams (Advocacia 
Geral da União).

Em seu discurso, Michel Temer disse 
que a desarmonia entre os Poderes é uma 
ofensa à Constituição. "Quem diz o que é 
lei é o Poder Judiciário", assegurou. Ele 
ainda defendeu a intervenção do STF nos 
casos em que há omissão do Legislativo e 
do Executivo, não só apontando as lacunas, 
mas garantindo direitos às partes quando 
isso for possível.

O Supremo começa o ano com 65 mil 
processos em acervo e mais de 700 libera-
dos para julgamento. Barbosa já adiantou 
que irá priorizar o julgamento dos casos 
reconhecidos como repercussão geral - as-
suntos de grande importância social, po-
lítica ou econômica cuja decisão deve ser 
aplicada aos processos semelhantes em 
instâncias inferiores. Ao discursar, Barbosa 
ressaltou que o julgamento desses casos 
pelo STF afetará mais de 500 mil proces-
sos em todo o país.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

da ex-servidora e ex-diretora da Subse-
ção de Ilhéus Diana Maria Andrade de 
Oliveira, ocorrido no dia 1º/02 na cidade 
de São Paulo, onde ela desenvolvia suas 
funções na Seção Judiciária daquela ca-
pital. O sepultamento ocorreu ontem, 
4/2, na cidade baiana de Santa Rita.


