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TRF1 mantém sentença da 6ª Vara 
que reduz multa aplicada pelo TCU

a ex-prefeito de Santa Luz
A 6ª Turma do TRF 1 determinou a re-

dução de multa aplicada pelo Tribunal de 
Contas da União a ex-prefeito por irregula-
ridades na gestão de recursos repassados 
pela Sudene para pavimentação de vias 
públicas no município de Santa Luz.

A decisão ocorreu da análise de ape-
lações interpostas pelo ex-prefeito e pela 
União Federal contra sentença da 6ª Vara 
que julgou parcialmente procedente o pedi-
do de redução da multa aplicada por acór-
dão do TCU que decidiu estarem irregulares 
as contas do então prefeito do município.

O convênio da prefeitura de Santa Luz 
com a Sudene tinha como objeto a pavi-
mentação de duas vias públicas do muni-
cípio: Rua Manoel Novaes e Rua Tanque 
Grande. No caso da segunda rua, a obra foi 
concluída normalmente, mas o então pre-
feito optou por pavimentar no lugar da Rua 
Manoel Novaes a Rua Joaquim Goes. Ocorre 
que esta possui uma área menor que aquela 
da Rua Manoel Novaes, resultando em uma 
diferença de 260,20 m², o que originou a 
irregularidade verificada pelo TCU.

A União alegou a impossibilidade jurí-
dica do pedido de redução, pois, ao tentar 
a descontinuação do acórdão do Tribunal 
de Contas da União, o pretendente busca-
ria, por vias transversas, um novo julga-
mento pelo Poder Judiciário em substitui-
ção ao órgão responsável pela apreciação 
das contas dos administradores públicos. 

Afirmou, ainda, que o acórdão preenche 
todas as formalidades legais.

O ex-prefeito argumentou que não hou-
ve má-fé ou desvio de finalidade e que não 
deixou de cumprir o pactuado no convênio 
com a Sudene, mas que apenas alterou 
uma das ruas a serem asfaltadas para 
atender a um fim social, no caso, facilitar 
o acesso a um Centro de Abastecimento 
onde se realizaria a feira da cidade. 

Ele defendeu também que a única 
prova utilizada pelo TCU, a inspeção no 
local, é ilícita, pois foi realizada pelo Tri-
bunal de Contas dos Municípios do Esta-
do da Bahia, além do fato de não ter sido 
assegurado o seu direito à ampla defesa. 
O ex-prefeito também afirma que não foi 
observado o princípio da razoabilidade 
da aplicação da multa, pois o valor cor-
responde à quase totalidade dos valores 
repassados pelo convênio.

O relator do processo, desembargador 
federal Jirair Aram Meguerian, afirmou 
que a Lei Orgânica do TCU prevê que o 
órgão poderá firmar acordo de cooperação 
com os Tribunais de Contas dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios ou 
com os Conselhos ou Tribunais de Contas 
dos Municípios. 

O magistrado declarou também que o 
Judiciário não está revendo ou rejulgan-
do as decisões administrativas do TCU: 
“o Poder Judiciário ostenta competência 
para exercer o controle de legalidade dos 
atos da Administração pública, podendo 
julgar a existência ou não de ilegalidade 
de acórdão do TCU”.

O desembargador concluiu que não fi-
cou comprovada nenhuma irregularidade 
na tomada de contas e que foi devidamente 
assegurado ao autor, no âmbito administra-
tivo, o contraditório e a ampla defesa. Afas-
tou também o argumento de que a prova 
utilizada pelo TCU é ilícita.

Na sentença recorrida ficou claro que 
não houve controvérsia quanto à pavimen-
tação de outra via pública e que a comuni-
dade não ficou prejudicada pela ausência 
da realização de obra pública. 

O relator concluiu que o entendimento 
do TCU viola o princípio da razoabilidade. 
“Não comprovada a má-fé, prejuízo ao 
município ou ao erário ou favorecimento 
pessoal ao ex-gestor municipal, é correto o 
entendimento para reduzir o valor da multa 
e adequá-la à diferença a menor verificada 
entre o objeto do convênio e aquele efetiva-
mente realizado”, votou, acompanhado de 
forma unânime pela Turma.

Margem da Palavra
O prédio da Subseção de Vitória da Conquista 

e a coruja-buraqueira
Por Rúbio Rocha de Souza

Em sua obra: “Discurso sobre 
a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens”, 
refletindo sobre o caminho histó-
rico percorrido pela humanidade, 
que migrou do estado de natureza 
para o estado civilizado, Rousseau 
conclui que a sociedade e a civi-
lização acabaram por corromper o 
gênero humano. Em decorrência 
disso, o homem moderno passou a 
ser marcado pela fragmentação, pela multiplicidade, pela perda da unidade. O mun-
do contemporâneo ficou tão complexo que a subjetividade do homem, não suportando 
o seu peso, abriu-se para um caudal de conflitos. 

O homem da época das epopeias gregas, ao contrário, segundo Lukács, vivia 
em perfeita comunhão com a natureza e com sua comunidade. Mas, ainda segun-
do esse filósofo húngaro, o advento da filosofia veio provocar o rompimento entre 
o eu e o mundo: “Eis por que a filosofia, tanto como forma de vida quanto como 
a determinante da forma e a doadora de conteúdo da criação literária, é sempre 
um sintoma da cisão interior e exterior, um índice da diferença essencial entre eu e 
mundo, da incongruência entre alma e ação”. 

No século XX, o poeta que melhor exprimiu essa crise entre o eu e a natureza foi 
Fernando Pessoa. Seu heterônimo Álvaro de Campos é o poeta que não consegue 
libertar-se do pensamento filosófico, totalmente submerso em uma crise existen-
cial, sem nada que o ate ao mundo em que vive. Por outro lado, no jogo heteroní-
mico de espelhos da poesia pessoana, Alberto Caeiro (que, não por acaso, tem as 
mesmas iniciais do outro heterônimo) representa a imagem inversa do angustiado 
Campos. Para aquele, o homem não deve pensar, mas ser guiado pelo sentidos e 
viver integrado com a natureza.

Na modernidade, portanto, mais do que em qualquer outra época, o mundo não 
é mais homogêneo e unitário, mas estilhaçado, em ruínas. O sujeito não consegue 
mais integrar-se totalmente à comunidade e à natureza, o que impede o perten-
cimento do indivíduo à totalidade. Como conseqüência, o homem moderno tem a 
sensação de ser um estrangeiro em sua própria pátria. Octávio Paz, em seu texto “O 
Desconhecido de si mesmo: Fernando Pessoa”, escreve: “Caeiro é tudo o que Pessoa 
não é e, além disso, tudo o que nenhum poeta moderno pode ser: o homem reconci-
liado com a natureza.”  Caeiro é, pois, nada mais do que uma construção mental de 
Pessoa, um modo de se deslocar da realidade para o sonho. 

Entretanto, o afastamento do homem da natureza não provocou danos apenas 
à humanidade, mas, também, ao meio ambiente, pois a relação entre sociedade e 
meio natural tornou-se, ao longo do tempo, progressivamente violenta. Com o au-
mento populacional e a expansão econômica, essa relação torna-se, claro, cada vez 
mais, conflituosa. E não há mais como deter tais avanços.

O prédio próprio da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista se insere 
dentro desse contexto: foi construído em uma área um pouco afastada da zona ur-
bana, estando praticamente rodeado por roças. Desde o início de sua construção, 
a ave coruja-buraqueira era vista no local ou em suas imediações. O prédio foi 
inaugurado, ocupou um espaço onde, antes, pertencia exclusivamente à natureza. 
Porém, as corujas-buraqueiras não abandonaram esse mesmo espaço. No pátio do 
prédio, em uma de suas laterais, elas cavaram um buraco e fizeram o seu ninho. 
Semanas depois, seus três filhotes passaram a visitar a superfície. Hoje, são vis-
tas todos os dias passeando no entorno de seu buraco para alegria dos servidores 
da Subseção.

Se, por um lado, não poderemos mais regressar ao seio da natureza, vivendo co-
nectado a ela, por outro, poderemos tentar conviver com ela da forma menos agressi-
va possível. É muito agradável chegar à sede da Justiça Federal, olhar para a esquerda 
e ver roça e olhar para a direita e ver as corujas-buraqueiras e seus três filhotes. 

Enfim, ocupamos o seu espaço, mas, ao contrário de Álvaro de Campos, que em 
seu poema Opiário escreveu: “Minha pátria é onde não estou”, as corujas parecem 
expressar: “Nossa pátria é onde estamos.”.

Subseção de Teixeira de 
Freitas realiza mais um 
mutirão de conciliação

A Seção Judiciária de Teixeira de Frei-
tas realizou no dia 17/06 mais um mutirão 
de conciliação. Desta vez, foram objeto do 
mutirão os processos de execução por título 
extrajudicial e ações monitórias propostas 
entre 2006 a 2010, redistribuídos para 
aquela Subseção. 

No mutirão, foram obtidos mais de 
60% de acordos, um pouco menos do que 
alcançou o primeiro mutirão de conciliação 
ocorrido em 23/04/2012, após dois meses 
de funcionamento da Subseção, quando foi 
alcançado percentual de mais de 80% de 
acordos em  execuções fiscais propostas 
pelo Conselho Regional de Representantes 
Comerciais da Bahia.

O processo mais antigo alcançado pelo 
novo mutirão, e objeto de acordo, foi o de 
n. 2006.33.10.002546-4 (processo ori-
ginário n. 2001.33.01.001494-4), que 
já fora objeto de duas redistribuições em 
razão do processo de interiorização da 
Justiça Federal, o que demonstra a utili-
dade e o êxito dessa modalidade de auto-
composição.

A intenção de juiz federal da Subseção, 
Carlos Alberto Gomes da Silva, agora, é al-
cançar também os processos de busca e 
apreensão. Foram distribuídos para a Sub-
seção, neste ano, 33 feitos desta classe. 


