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Aniversariantes
Hoje: Fábio Roque da Silva Araújo, 

juiz federal substituto da 20ª Vara, Emi-
lia Fagundes (10ª Vara), Mauro Guilher-
me Reis (NUCJU), Luiz Carlos Barreto 
(Barreiras), Reinaldo Coelho (11ª Vara), 
Adelicia Reis (20ª Vara), Everton San-
tos (NUCJU), Priscila Dias (COJUES) e 
Roquelina Santana (CS Gestão). Ama-
nhã: Roberval Leão (3ª Vara), Reinaldo 
Costa Junior (Juazeiro), Manuela Costa 
(21ª Vara), Luiz Filho (NUCOD) e Rondi-
nelly de Jesus (Mega Service). Parabéns
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Associação só pode defender seus 
membros com autorização, diz STJ
As associações dependem de autoriza-

ção expressa para defender seus associa-
dos em juízo, pois essas entidades atuam 
por representação, não por substituição 
processual. Assim entendeu a 3ª Turma do 
STJ ao reconhecer a ilegitimidade ativa da 
Associação Nacional dos Funcionários do 
Banco do Brasil para pedir em juízo indeni-
zação em favor de seus associados.

A ANABB ajuizou ação civil pública 
contra o Banco do Brasil e a Associação 
de Poupança e Empréstimo para repor as 
perdas monetárias nas cadernetas de pou-
pança de seus associados. Essa deficiência 
na paridade de compra ocorreu porque os 
expurgos inflacionários não foram pagos.

Em primeiro grau, o juiz extinguiu o 
processo sem julgar o mérito por entender 
que a autora não tem legitimidade para de-
fender consumidores em juízo. O Tribunal 
de Justiça do DF manteve a sentença. Para 
a corte, o direito dos associados de serem 
defendidos na ação coletiva deve integrar 
os fins institucionais da associação.

No recurso especial interposto no STJ, 
a ANABB defendeu que a cláusula do seu 
estatuto que autoriza a defesa judicial dos 
interesses para os quais foi constituída se-
ria suficiente para o ajuizamento da ação 

coletiva, ainda que não haja menção ex-
pressa de que atua em defesa de interesses 
de consumidores.

O relator, ministro João Otávio de No-
ronha, afirmou que a demanda envolve 
direitos individuais homogêneos, pois per-
tencem a indivíduos determinados ou de-
termináveis. O STF entende que a atuação 
das associações se dá por representação, 
e não por substituição processual.

Elas dependem de autorização expressa 
para agir em juízo em nome dos associa-
dos, exceto se atuar por meio de Mandado 
de Segurança coletivo. “Como a ANABB 
não apresentou a necessária autorização 
expressa exigida pela Constituição Fede-
ral, senão apenas buscou amparar-se nos 
seus objetivos estatutários, forçoso é o re-
conhecimento de sua ilegitimidade ativa”, 
concluiu Noronha. 

Apenas agindo com dolo 
servidor será condenado 

por improbidade
Autoridade pública só pode ser conde-

nada por ato de improbidade administra-
tiva se for provado que ela agiu com dolo. 
Com esse entendimento, a 1ª Turma do STJ  
anulou condenação imposta a três vereado-
res e um gestor de município capixaba.

A Câmara de Vereadores local contratou 
um jornal local para servir de espaço para 
publicações oficiais do órgão, mas a con-
tratação foi feita sem licitação, com base 
em lei municipal que posteriormente foi 
declarada inconstitucional.

As condenações dos réus nas duas pri-
meiras instâncias foram com base na Lei de 
Improbidade Administrativa. De acordo com 
o relator no STJ, desembargador convocado 
Olindo Menezes, para a condenação com 
base na lei, é preciso demonstrar dolo e não 
apenas o ato questionável praticado.

Tal exigência já é jurisprudência no STJ. 
No caso, há apenas presunção de que a 
conduta dos agentes foi motivada com dolo. 
Para o desembargador Olindo Menezes, 
mesmo que posteriormente a lei municipal 
tenha sido reconhecida inconstitucional, 
não é o bastante para implicar dolo genérico 
presumido, já que os fatos são oriundos de 
período em que a lei estava vigente, com 
presunção de constitucionalidade.

Há dez anos, o JFH publicou a no-
tícia abaixo:

08/08/2006 - Campo Formoso já 
tem Juizado Especial Federal Adjunto 
- O Juizado Especial Federal Adjunto 
da Subseção Judiciária de Campo For-
moso foi instalado no último dia 31 de 
julho. A instalação foi autorizada pela 
Portaria/PRESI n. 600-369, de 28 de 
julho de 2006.

O início das atividades do JEF Ad-
junto foi marcado por uma solenidade 
simples, na qual foi servido um café 
da manhã regional, que contou com a 
participação de todos os servidores da 
Subseção, além do procurador federal 
do INSS, Alfredo Gama Neto e do juiz fe-
deral Guilherme Jorge Resende de Brito.

Campo Formoso foi a primeira cidade 
do interior do Estado da Bahia a abrigar 
uma das Subseções Judiciárias criadas 
pela Lei n. 10.772/2003. Hoje é tam-
bém a primeira delas a implantar o JEF, 
o que garantirá à população mais caren-
te daquela região o amplo acesso à Jus-
tiça Federal, seguindo o exemplo, já se-
dimentado com sucesso pela Subseção 
Judiciária de Ilhéus, cujo JEF Adjunto foi 
instalado em 17 de junho de 2005.

JFHHÁ DEZ ANOS

CJF lança pesquisa 
sobre diretrizes da 

Justiça Federal
O Conselho da Justiça Federal lançou 

uma pesquisa para delimitar objetivos, es-
tratégias e prioridades da Justiça Federal 
para 2017. O levantamento Governança 
Participativa abordará quatro públicos cen-
trais: o cidadão, o advogado, o servidor e 
magistrado da Justiça Federal.

Cada um terá um questionário espe-
cífico de 10 a 12 perguntas em formato 
eletrônico, e o tempo médio para as res-
postas é de três minutos. A pesquisa ficará 
disponível até 30 de agosto, nos portais do 
CJF, dos TRFs, das seccionais da OAB, das 
associações de magistrados federais e esta-
duais e dos tribunais superiores.

A pesquisa servirá para saber dos ad-
vogados como está o funcionamento dos 
juizados especiais. “Queremos saber se 
devemos continuar dando prioridade ao 
julgamento dos crimes contra a adminis-
tração e das ações de improbidade ad-
ministrativa; se devemos ser ainda mais 
céleres nas soluções dos litígios que tra-
tem do tráfico de pessoas, da exploração 
sexual e trabalho escravo; se é importante 
continuar reduzindo o tempo de julgamen-
to das ações de cobrança de impostos; se 
devemos manter o incentivo às soluções 
alternativas de conflito, por meio da con-
ciliação”, comentou o secretário de Estra-
tégia e Gestão do CJF, Ivan Bonifacio.

A pesquisa foi elaborada com base na 
Resolução 221 do CNJ, que delimita os 
princípios de gestão na elaboração das 
metas nacionais do Poder Judiciário e das 
políticas judiciárias.

Juízes federais participam de 
ato contra propostas que violam 
prerrogativas da Magistratura

O presidente da Ajufe, Roberto Veloso, 
acompanhado de diretores da entidade, 
presidentes de associações regionais e es-
taduais e de delegados, participou, no dia 
8/8, de mais um ato contra o projeto de lei 
do Senado Federal que altera a Lei do Abu-
so de Autoridade (PLS 280/2016).

 A manifestação seguiu a linha de dois 
eventos já promovidos pela Ajufe com o 
mesmo propósito, em Curitiba e São Paulo.

Desta vez, os magistrados também 
protestam contra outras iniciativas que 
enfraquecem o Ministério Público e a Ma-
gistratura, como o PLP 257/2016 – que 
renegocia as dívidas das unidades da fede-
ração – e a PEC 241/2016, que disciplina 
o teto do gasto público. O encontro ocorreu 
na Câmara dos Deputados e contou com a 
presença de cerca de 400 pessoas.

Em seu discurso, o presidente da Aju-
fe, Roberto Veloso, ressaltou os problemas 
sociais decorrentes dos desvios de recur-
sos públicos. “Tenho dito que a corrupção 
mata, tira as crianças das escolas, tira a 
merenda escolar dos mais carentes, enche 

os corredores dos nossos hos-
pitais. A corrupção precisa de 
um combate firme, como tem 
sido feito no Brasil”. 

Sobre o PLS 280/2016, 
Veloso afirmou que se trata 
de uma ameaça à magistratu-
ra. “Nós corremos o risco de 
perder a independência caso 
esse projeto seja aprovado na 

forma como está”.

Segundo o presidente da Ajufe, há pelo 
menos cinco dispositivos que “ferem de 
morte” a possibilidade de qualquer inves-
tigação no Brasil. ”Um deles criminaliza o 
juiz que deixar de conceder liberdade pro-
visória. Acontece que, diariamente, nossos 
tribunais, espalhados pelo Brasil, têm con-
cedido habeas corpus dizendo que é caso 
de concessão de liberdade provisória”.

Outro dispositivo, conforme Veloso, 
criminaliza o juiz que deixar de relaxar a 
prisão em flagrante quando autos do inqué-
rito estiverem formal ou materialmente irre-
gulares. “Quantos habeas corpus não são 
concedidos dizendo que não é o caso de 
prisão preventiva em autos de prisão em 
flagrantes?”, questiona o magistrado.

Além da posição pública contrária ao 
PLS 280/2016, a Ajufe ainda promove 
uma petição online pela rejeição da maté-
ria, que, até este momento, já conta com 
cerca de 74 mil adesões.

Fonte: AJUFE

 NUCRE informa sobre 
adicional de 5% 

Todos os servidores ocupantes do car-
go de Técnico Judiciário com nível supe-
rior e que não recebem Adicional de Qua-
lificação de Pós-graduação, Mestrado ou 
Doutorado, devem encaminhar IMEDIA-
TAMENTE ao NUCRE, no processo SEI 
0008124-89.2016.4.01.8004, cópia do 
DIPLOMA de nível superior autenticado ou 
com confere com o original.


