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Edital promove fomento às 
manifestações culturais negras

 Comunidades quilombolas, comuni-
dades tradicionais de matriz africana e 
outros coletivos negros terão mais uma 
oportunidade de fomento às expressões 
culturais que desenvolvem. Trata-se do 
Prêmio de Culturas Afro-brasileiras, que 
apoia iniciativas culturais que dissemi-
nam a cultura negra.

As inscrições podem ser realizadas 
até 6/11 por via postal ou internet. O 
valor total do edital é de R$2,5 milhões 
oriundos do Ministério da Cultura desti-
nados aos 60 projetos selecionados. 

O concurso, que visa a premiar mani-
festações literárias, musicais, plásticas e 
cênicas, busca visibilizar as expressões 

culturais, contribui para os direitos de 
acesso e promoção às fontes de cultura 
e configura-se uma forma de cumprir o 
Plano Nacional de Cultura do Governo 
Federal.

Categorias – O edital está dividido 
em três categorias: Iniciativa Cultural 
Quilombola; Iniciativa Cultural de Povos 
e Comunidades Tradicionais de Matriz 
Africana; e Iniciativa Cultural de Coleti-
vos Culturais Negros.

Podem participar pessoas físicas e ju-
rídicas que realizem atividades culturais 
voltadas para comunidades e/ou expres-
sões quilombolas, de povos e comuni-
dades de matriz africana e outros bens 
culturais afro-brasileiro.

Judiciário não é linha de montagem
Sob o título "Justiça não funciona à 

base de choque de gestão", o artigo a 
seguir é de autoria de Herbert Carneiro, 
desembargador do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais e presidente da Associação 
dos Magistrados Mineiros (Amagis): 

“O relatório ‘Justiça em Números’, 
elaborado e divulgado pelo CNJ, confir-
ma, mais uma vez, a alta produtivida-
de dos juízes brasileiros, com cerca de 
1.600 casos resolvidos por ano, uma das 
maiores médias do mundo, com acrésci-
mo de 1,7% em relação ao ano anterior. 

Ainda assim, é crescente a demanda 
por Justiça em todo o país e em todos os 
segmentos do Judiciário. Hoje, são mais 
de 95 milhões de processos na Justiça, 
com ingresso de 28,3 milhões de novos 
casos em 2013. Um aumento médio de 
3,4% ao ano. 

Vivemos, atualmente, a Era dos Di-
reitos, com o Poder Judiciário assumin-
do papel fundamental na transição entre 
os séculos XX e XXI, como reconheceu 
o presidente do STF e do CNJ, ministro 
Ricardo Lewandowski, ao citar o filósofo 
e historiador italiano Norberto Bobbio. 

Essa mudança trouxe um aumento 
expressivo no volume de demandas ju-
diciais, razão pela qual devemos buscar 
outras formas para a solução dos con-
flitos sociais, como conciliação, media-
ção, arbitragem e Justiça Restaurativa, 
já adotadas com êxito em Minas Gerais. 

Por conta dessa mentalidade vigen-
te na sociedade, segundo a qual todos 
os conflitos e problemas sociais serão 
resolvidos mediante o ajuizamento de 
um processo, o novo presidente do STF 
adiantou que sua gestão terá como uma 
de suas marcas o estímulo aos meios al-
ternativos de solução de conflitos. 

Justiça não é para dar lucro por meio 
de arrecadação nem bater metas de 
produtividade, como se fosse montado-
ra. Processos tratam direitos, liberda-
de, patrimônio, enfim, são histórias de 
vidas, o que nos leva a perguntar que 
Judiciário queremos e que a sociedade 
deseja e merece. 

De uma hora para outra não é o cho-
que na gestão que vai resolver o proble-
ma da alta litigiosidade. A política de 
metas não pode apenas atuar na ponta 
final da carga processual, do tamanho 
da litigiosidade e sobre a capacidade de 
respostas/sentenças do Poder Judiciário. 

Também não é suficiente alcançar a 
produtividade nos índices do Conselho 
Nacional de Justiça. Por essa metodo-
logia, um tribunal é considerado efi-
ciente quando consegue produzir mais 
com menos recursos, mais com menos 
juízes e menos servidores. Tão ou mais 
importante do que os números e a pro-
dutividade é a qualidade desse serviço 
público especializado que reclama a so-
ciedade. 

Ao final, todos querem solução dos 
tribunais para seus problemas, desde 
governos, empresas e o cidadão. Muitos 
a eles recorrem não para ter respostas, 
mas apenas postergação dos conflitos de 
modo a frustrar o objetivo da demanda. 
Se não se tem solução para os próprios 
problemas, a reação tem sido transferi-
-los para o campo da judicialização, 
onde, por meio de uma legislação atra-
sada e confusa, há recursos para que os 
processos não sejam finalizados. 

Ainda assim, o país está e vive em 
paz graças, em grande parte, aos juí-
zes, que fazem e distribuem justiça 
diariamente de norte a sul. Mas é ne-
cessário, inadiável, o investimento e a 
valorização da Justiça de primeiro grau, 
por onde passam cerca de 90% das de-
mandas do cidadão. 

Também é preciso reconhecer que 
essa enorme litigiosidade é resultado da 
confiança do povo brasileiro no Judiciá-
rio. A confiança é o nosso principal pa-
trimônio. Sem ela, não há democracia; 
sem ela, a cidadania é enfraquecida”.

OAB consegue 
extinguir taxa de 
desarquivamento

Após decisão do CNJ que julgou ile-
gal a taxa de desarquivamento de autos 
findos, a OAB Nacional oficiou aos cinco 
Tribunais Regionais Federais requerendo 
o cumprimento da decisão. Em respos-
ta, o TRF da 5ª Região informou o aten-
dimento do pleito da Ordem. O Tribunal 
jurisdiciona Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. 

O presidente nacional da OAB, Mar-
cus Vinicius Furtado Coêlho, saudou a 
postura do TRF5. “Trata-se do cumpri-
mento exemplar de uma decisão do CNJ 
que preza pelo respeito às prerrogativas 
do advogado. A cobrança da taxa de de-
sarquivamento caracteriza violação do 
princípio fundamental da reserva legal, 
o qual veda a exigência e o aumento de 
tributo sem lei que o estabeleça”, disse 
Marcus Vinicius. 

No pedido inicial, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil requeria a revogação 
da alínea g da Tabela II constante do 
Anexo III do Ato n. 722 do TRF da 5ª 
Região, de 5 de dezembro de 2012, 
que dispõe sobre o pagamento de cus-
tas judiciais, serviços extrajudiciais e 
porte de remessa e retorno no âmbito 
daquela Justiça Federal.

Receita Federal terá 
“Big Brother” de voo 

internacional 
Os brasileiros que viajam ao exterior 

para fazer compras estão na mira da Re-
ceita Federal. O Fisco trabalha no desen-
volvimento de um sistema que promete 
ser um "Big Brother" dos passageiros in-
ternacionais. Na chegada de cada voo, 
os fiscais já terão não apenas o nome de 
cada passageiro, mas também a profis-
são, lugares que visitou nos últimos meses 
e quantas vezes. Com isso, será possível 
identificar aqueles com maior probabilida-
de de terem estourado o limite de isenção 
de US$ 500 para produtos comprados 
fora do país trazidos na bagagem. 

A ideia do sistema, que está em fase 
de testes e deve ser implementado em to-
dos os aeroportos em 2015, é dar maior 
eficiência ao trabalho de fiscalização. 

No primeiro semestre deste ano, 10,6 
milhões de passageiros desembarcaram 
nos aeroportos brasileiros em voos in-
ternacionais. Em média, passaram pela 
revista de bagagem 130 viajantes por 
voo. O total pago em tributos pelos não 
declarantes (pessoas que não declararam 
mercadorias, mas foram paradas pela 
fiscalização) somou R$ 129,6 milhões, 
mais que o dobro do registrado no último 
semestre de 2013, de R$ 49,2 milhões. 

O tributarista Ives Gandra avalia que o 
novo controle da Receita Federal pode ser 
considerado uma invasão de privacidade, 
uma vez que o Fisco vai solicitar informa-
ções que fogem de sua competência. Ele 
avalia que o acompanhamento dos da-
dos de viagem caberia à Polícia Federal. 

O ex-secretário da Receita Everardo 
Maciel diz que o trabalho de verificar ba-
gagens não pode ser universal e, por isso, 
é preciso que haja um esforço na hora de 
escolher quem passará pela revista. 

Já o advogado especialista em comér-
cio exterior Felippe Breda, não vê invasão 
de privacidade e lembra que a Receita já 
tem acesso a dados muito mais sensíveis 
das pessoas físicas, como sua movimen-
tação financeira. Para ele, a medida aju-
dará a incrementar a fiscalização. Além de 
identificar se o viajante excedeu a cota, 
os fiscais poderão cruzar dados de viagem 
com a renda declarada para verificar se 
aquele contribuinte está fazendo gastos 
incompatíveis com seu padrão de vida. 

Fonte: O Globo


