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Vara) e Meirilaine Lucas Cardoso (15ª 
Vara). Parabéns!!!
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TRF1 confirma sentença da Subseção de 
Itabuna que julgou ilegal conselho de classe 
fixar administrativamente valores de anuidade

A 8ª Turma do TRF1 confirmou sen-
tença do então juiz federal substituto da 
Subseção Judiciária de Itabuna, Victor 
Cretella Passos Silva, ao entendeu que as 
anuidades cobradas pelos conselhos de 
fiscalização profissional ostentam a na-
tureza de tributo, sujeitando-se ao princí-
pio da reserva legal para sua majoração, 
sendo inviável a sua exigência com base 
apenas em atos administrativos. 

Dessa forma, reconheceu a nulidade 
das Certidões de Dívida Ativa (CDA) emi-
tidas pelo Conselho Regional de Admi-
nistração da Bahia (CRA-BA) sem base 
legal, com fundamento apenas em atos 
administrativos.

Em apelação, a entidade de classe 
alegou que a Lei 4.769/65 atribui-lhe 
competência para estabelecer o valor 
de multas, anuidades e demais emolu-
mentos. Sustentou também que a Lei 
11.000/2004, que regulamenta o artigo 
149 da Constituição Federal, permite a 
todos os conselhos fiscalizadores de pro-
fissões regulamentadas a fixação, a co-
brança e a execução das contribuições 
anuais e das multas.

Para o relator, juiz federal convocado 
Mark Yshida Brandão, o CRA-BA está 
equivocado em seus argumentos. Isso 
porque a fixação das multas por atos in-
fralegais, diferentemente do que alegado 

pelo recorrente, “não encontra guarida 
no ordenamento jurídico pátrio, visto 
que somente a lei, em sentido estrito, 
pode criar direitos e impor obrigações”.

Além disso, de acordo com o magis-
trado, a Lei 4.769/65 citada pelo ape-
lante em momento algum prevê a fixa-
ção de anuidades pelo Conselho Federal. 
Por fim, o relator citou jurisprudência 
do próprio TRF1 que declarou a incons-
titucionalidade material e formal da ex-
pressão “fixar” contida no art. 2º da Lei 
11.000/2004 por estar em confronto 
com a Constituição Federal.

Fonte: TRF1

UniCorp abre inscrição 
para dois novos cursos

Estão abertas as pré-inscrições para dois cursos virtuais da UniCorp: 

1- Tramitação Processual Civil - Modalidade virtual autoinstrucional com carga 
de 15 horas. Pré-inscrições de 24/02 a 03/03/2015.  A realização será de 16/03 a 
30/03/2015. Há 34 vagas para a Bahia.

2- Direito Constitucional II – Direitos e Garantias Constitucionais - Modalidade vir-
tual autoinstrucional com carga de 20 horas. Pré-inscrições de 24/02 a 03/03/2015.  
A realização será de 16/03 a 17/04/2015. Há 34 vagas para a Bahia.

Informações adicionais: Disponíveis no portal do TRF1 ou por meio do telefone 
(61) 3410-3944.  Ementas e pré-inscrições no portal do TRF1.

Está vedada a participação de servidores que estejam de férias ou usufruindo al-
guma licença em período coincidente com a realização do curso.

Segundo a IN 13-02 – Programa de Capacitação, o servidor que desistir de partici-
par de evento de capacitação, sem a devida justificativa junto à área de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos ou sem a  apresentação de atestado médico homologado, terá 
vedada a participação em outro evento durante o transcorrer de um ano da interrupção.

Para participar do curso desejado, o servidor deverá comprometer-se com a reali-
zação do curso, investindo o que tem de mais precioso: seu tempo, sua vontade, seu 
esforço e sua dedicação; dispor de tempo diário para leitura do material, reflexão 
sobre o assunto abordado, participação nos fóruns, resolução de exercícios, ques-
tionários e demais atividades. Primeira Região

na WEB TV Edição 223
 Instalação da Turma Recursal Per-
manente da Seção Judiciária do Acre; 
 Comissão da Esmaf discute Módulo 
prático de treinamento de novos juízes 
federais aprovados no XV  concurso do 
TRF1;  Lançamento do livro “Justi-
ça Federal: inovações nos mecanismos 
consensuais de solução de conflitos” 
Participe:primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Novo CPC é enviado à Presidência 
da República para sanção

O texto da reforma do Código de Pro-
cesso Civil aprovado pelo Congresso foi 
enviado à Presidência da República nesta 
terça-feira (24/2). Com o envio do texto, 
a presidente Dilma Rousseff tem 15 dias 
úteis para sancioná-lo. A redação final 
aprovada pela Comissão de Revisão do 
Senado foi divulgada na tarde desta ter-
ça, no site do Senado.

A reforma do CPC teve início em 
2009, quando foi criada uma comissão 
de juristas nomeada pelo então presiden-
te do Senado, José Sarney. Os trabalhos 
foram presididos pelo ministro Luiz Fux, 
na época no STJ e hoje do Supremo. 

O espírito da reforma do CPC era o de 
criar mecanismos que contribuam para a 

racionalização dos processos judiciais no 
Brasil. Conforme diz o texto de apresenta-
ção da comissão de juristas, assinado por 
Sarney, o compromisso foi o de “garantir 
a simplicidade da linguagem e da ação 
processual, a celeridade do processo e a 
efetividade do resultado da ação”.

Ao longo do processo de discussão, 
o texto recebeu inúmeras críticas. Des-
de juízes que reclamaram do tratamento 
dado aos honorários advocatícios até ad-
vogados que reclamaram dos “super po-
deres” dados aos juízes. Tema que vem 
preocupando bastante a comunidade ju-
rídica é a possibilidade de coletivização 
de ações individuais se o juiz do caso 
perceber que as demandas se repetem

NUASG informa serviços 
de controle de pragas
O Núcleo de Administração de Servi-

ços Gerais - NUASG realizará serviço de 
desinsetização/desratização no Fórum 
Teixeira de Freitas e no Edifício Arx Touri-
nho, sede dos JEFs e Turmas Recursais.

Neste sábado, 28/02, será realizado 
serviço de desinsetização no Fórum Tei-
xeira de Freitas. No sábado seguinte, dia 
07/03/2015 o serviço será no Edf. Arx 
da Costa Tourinho e no Arquivo.

Será necessário que cada unidade 
disponibilize chaves, para acesso às sa-
las, na tarde do dia útil imediatamente 
anterior a cada etapa.

Devido às características do produto, 
não devem permanecer pessoas nas sa-
las dos referidos prédios pelo menos até 
quatro horas após a aplicação do pro-
duto, que deve ocorrer entre as 8h e o 
meio-dia.

Inscrições abertas para 
novos cursos gratuitos 

à distância da Enap
A Escola Nacional de Administração 

Pública está com inscrições abertas para 
servidores em diversos cursos gratuitos à 
distância. A iniciativa é uma parceria da 
Enap com Conselho da Justiça Federal.

Os interessados devem realizar a ins-
crição pelo site da Enap. Depois que re-
ceber a confirmação da inscrição, deverá 
informar ao CEJ – pelo e-mail capacita-
cao@cjf.jus.br: nome completo; órgão de 
origem; nome do curso; carga horária; 
modalidade (presencial ou a distância); 
período de realização; telefone; e e-mail.

Após a conclusão do curso, o servidor 
também deverá comunicar o recebimento 
do certificado ao CEJ. O objetivo é acom-
panhar a participação dos servidores e 
manter a parceria com a Enap.

Confira no endereço: www.enap.gov.
br o calendário completo de novos cursos.


