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Aniversariantes
Hoje:  Cláudia Oliveira da Costa Touri-
nho Scarpa, juíza federal da 4ª Vara e 
diretora do Foro, Mariana Costa Maga-
lhães (19ª Vara) e Ivanio Carvalho da 
Costa (VIPAC). Amanhã: Thais Ribeiro 
Valladares (23ª Vara), Keila Thalma 
Oliveira (Guanambi), Matheus Arruda 
Gomes (Alagoinhas) e Nilton Correia 
Santos Filho (3ª Vara). 

Parabéns!

Maioria do STF é contra contribuição 
previdenciária sobre adicionais

Não incide contribuição previdenciária 
sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público. Esse 
é o entendimento prevalecente no STF, que 
discute a incidência ou não da contribuição 
previdenciária de servidor público sobre par-
celas adicionais da remuneração, como ter-
ço de férias, horas extras, adicional noturno 
e adicional de insalubridade.

O recurso, com repercussão geral reco-
nhecida, começou a ser julgado em março 
de 2015, mas ainda não foi concluído. Na 
última quarta-feira, 16/11, ele voltou à pau-
ta do STF, mas foi suspenso por pedido de 
vista do ministro Gilmar Mendes. 

Dos 11 ministros, 8 já se posicionaram, 
a maioria seguindo o relator, ministro Ro-
berto Barroso, pelo parcial provimento do 
recurso. A tese defendida é que não incide 
contribuição previdenciária sobre verba não 
incorporável aos proventos de aposentadoria 
do servidor público.

Em seu voto, o relator observou que a 
jurisprudência do STF exclui a incidência da 
contribuição previdenciária sobre as verbas 
adicionais ao salário. Segundo ele, se não 
há benefício para o segurado no momento 
da aposentadoria, as parcelas não devem 
estar sujeita à tributação. “A base de cálculo 

para a incidência da contribuição previden-
ciária só deve computar os ganhos habituais 
e os que têm reflexos para aposentadoria”.

Barroso lembrou que o Sistema Geral 
de Previdência e o regime próprio dos ser-
vidores públicos, têm caráter contributivo e 
solidário, segundo ele, impedindo que haja 
contribuição sem o correspondente reflexo 
em qualquer benefício efetivo. O voto foi se-
guido por Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lú-
cia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski.

A divergência foi aberta pelo ministro Te-
ori Zavascki, o qual considerou que, mesmo 
sem reflexos nos proventos de aposentado-
ria, a Constituição autoriza a cobrança da 
contribuição previdenciária sobre todas as 
parcelas integrantes da remuneração dos 
servidores. Teori Zavascki foi seguido pelos 
ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio.

Toffoli sustentou que o grau de vincula-
ção nas contribuições destinadas à seguri-
dade social deve ser médio, e não máximo. 
“Deve haver proporcionalidade entre as 
contribuições exigidas e o benefício conce-
dido. O servidor deve estar protegido de al-
terações abruptas do regime, mas não tem 
direito subjetivo a uma estrita vinculação do 
valor do benefício com as contribuições”, 
apontou.

Corregedor nacional defende fim 
da burocracia nos juizados especiais

“Eu não vim para agradar nem para 
desagradar. Vim para propor uma reflexão 
sobre a realidade dos juizados especiais”. 
Com essas palavras o corregedor nacional 
de Justiça, ministro João Otávio de Noro-
nha, abriu a 40ª edição do Fórum Nacional 
dos Juizados Especiais, na sede do STJ.

Segundo o corregedor, os juizados es-
tão perdendo sua identidade e já não cor-
respondem mais às expectativas da Lei n. 
9.099. “Quando a lei foi criada, pensou-
-se em algo que fosse leve, ágil, desburo-
cratizado e informal. Entretanto, estamos 
com juizados relativamente pesados, com 
audiências iniciais demorando de seis me-
ses a um ano, decisões de dez, 12 laudas, 
quando não deveriam passar de uma”, co-
mentou o corregedor nacional.

Para desburocratizar os juizados, No-
ronha recomendou a simplificação do 
processo, desde a coleta de dados até o 
julgamento. “Decidir bem não é sinônimo 
de escrever muito. O juiz que decide bem 
é aquele que resolve mais rápido. Se de-
pendesse de mim, os juizados seriam um 
formulário com um espaço para o juiz di-
zer defiro, não defiro, julgo procedente ou 
improcedente”, afirmou o ministro.

A reestruturação da Lei n. 9.099 tam-
bém foi defendida pelo corregedor. “Pre-
tendo criar um grupo de trabalho no CNJ 
com juízes dos juizados especiais, desem-
bargadores e ministros para pensar nessa 
reestruturação. Não quero fazer isso de 
cima para baixo, quero ouvir sugestões, 
pois as reclamações que chegam até mim 
vêm do jurisdicionado”.

Outra solução apontada pelo corregedor 
é a aproximação com as instituições regu-
latórias do país. “Me proponho a chamar 
as agências reguladoras para uma conver-
sa. É impossível lidar com tantas deman-
das de telefonia e energia, por exemplo. 
Isso sem falar da saúde. A prestação de 
serviços públicos virou um problema para 
o Judiciário”, analisou Noronha.

Reflexão final - O ministro concluiu 
pedindo aos juízes que refletissem e mu-
dassem atitudes sem esperar determina-
ções dos Tribunais de Justiça e do CNJ. 
“Os senhores são soberanos no juizado, 
incorporem o espírito da simplicidade, da 
celeridade, que vocês se tornarão grandes 
juízes. Esse é o mais social de todos os 
ramos da Justiça”, finalizou Noronha.

CNJ abre inscrições 
para o 10º Encontro 

Nacional do Judiciário
Estão abertas até o dia 30 de novembro 

as inscrições para o 10º Encontro Nacional 
do Poder Judiciário promovido pelo CNJ. O 
evento contará com a participação dos re-
presentantes dos 91 tribunais brasileiros e 
tem por objetivo estabelecer as metas do 
Poder Judiciário para 2017, por segmento 
de Justiça.

O encontro será realizado no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), em Brasília, nos dias 
5 e 6 de dezembro. Durante o evento, será 
divulgado também o desempenho parcial 
dos tribunais no cumprimento das metas 
2016 e realizada a avaliação da Estratégia 
Nacional do Poder Judiciário.

A programação inclui, ainda, a cerimônia 
de entrega do Selo Justiça em Números, um 
reconhecimento aos tribunais que investem 
na excelência da produção, gestão, organi-
zação e disseminação de suas informações 
administrativas e processuais.

As inscrições devem ser feitas no portal 
do CNJ (www.cnj.jus.br) mediante senha de 
acesso que foi enviada a cada convidado por 
meio de ofício.

Lei que criminaliza 
atos contra fé cristã 
é questionada no STF
A Lei 1.515/2015 do município de Novo 

Gama, que criminaliza manifestações públi-
cas contra a fé cristã, é alvo de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 
ajuizada pelo procurador-geral da Repúbli-
ca. A norma diz que as pessoas envolvidas 
em atos de discriminação ao cristianismo 
deverão ser punidas com base no art.208 
do Código Penal (ultraje a culto e impedi-
mento ou perturbação de ato a ele relativo).

Janot diz que lei municipal usurpa com-
petência legislativa privativa da União. A 
ação afirma que a norma questionada con-
traria o princípio federativo, a competência 
da União para legislar sobre Direito Penal, 
a liberdade de consciência e de crença, a 
liberdade de expressão, a laicidade do Es-
tado e o princípio da isonomia, todos pre-
ceitos da Constituição.

Praticar ato que “fira ou afronte a fé 
cristã”, como prevê a lei municipal ques-
tionada, além de ser conceito inadmissivel-
mente aberto, porque dependente de ava-
liação completamente subjetiva e variável, 
não é conduta tipificada como crime no 
artigo 208 do Código Penal, de forma que 
a lei municipal inova na ordem jurídica e 
usurpa competência legislativa privativa da 
União, em flagrante inconstitucionalidade, 
sustenta o procurador-geral.

O STF, em casos emblemáticos, tem 
conferido especial proteção à livre e plena 
manifestação do pensamento, no sentido 
de coibir a censura, o procurador-geral 
pede a concessão de medida cautelar para 
suspender a eficácia da norma, ad referen-
dum do Plenário e, no mérito, que seja de-
clarada a incompatibilidade da lei com a 
Constituição da República.


