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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Karina Barbosa Marques (13ª 
Vara) e Hélida Mesquita (Guanambi). 
Amanhã:  Altenir Carvalho (22ª Vara), 
Daniela Rocha (Turma Recursal), Ga-
briel Pires (20ª Vara), Luciene Trindade 
(10ª Vara), Simone Schitini Góes (NU-
COD), Renata Rolemberg Ribeiro (13ª 
Vara), Rodrigo Cruz (Campo Formoso), 
Karla Sousa (3ª Vara) e Rebeca Lorena 
Souza (Teixeira de Freitas). Parabéns!!!

TRF 1 confirma sentença da Subseção 
de Campo Formoso e absolve ex-prefeito 
com pendências em prestação de contas

Por unanimidade, a 4ª Turma do TRF1 
manteve sentença da Subseção de Cam-
po Formoso que absolveu o ex-prefeito do 
município de Saúde da prática do delito 
tipificado no art. 1º, VII, do Decreto-Lei 
201/67 – deixar de prestar contas no 
devido tempo, ao órgão competente, da 
aplicação de recursos públicos, emprés-
timos, subvenções ou auxílios internos ou 
externos, recebidos a qualquer título. A 
decisão seguiu o voto da relatora, juíza 
federal convocada Clemência Maria Al-
mada de Ângelo.

O MPF apresentou denúncia contra o 
ex-prefeito argumentando que o gestor 
omitiu-se do dever de prestar contas de 
recursos repassados pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação.

O juiz federal substituto Rodrigo Britto 
Pereira Lima destacou que há nos autos 
prova demonstrando que o ex-prefeito ti-
nha encaminhado ao FNDE documentos 

a título de prestação de contas. Contudo, 
em razão da ausência do Demonstrati-
vo Sintético Anual de Execução Físico-
-Financeira, a documentação não foi 
registrada como recebida no Sistema de 
Prestação de Contas de Repasses Auto-
máticos, o que teria impossibilitado a 
análise das contas pela autarquia. Por 
essa razão, o gestor foi absolvido.

O MPF recorreu ao TRF1 sustentan-
do que as informações prestadas pelo 
FNDE são claras no sentido da configu-
ração da conduta omissiva, ao pontuar 
que a documentação apresentada pelo 
ex-gestor “não pode ser considerada 
como prestação de contas, de modo 
que no sistema do ente federal não há 
registro do recebimento da prestação 
de contas, o que ensejou a situação de 
inadimplência atestada pelo órgão”.

Ainda de acordo com o MPF, não se 
afigura no caso em questão que o acu-

sado tenha agido de boa-fé. Isso porque 
“observa-se que o ex-gestor, muito em-
bora notificado a apresentar o docu-
mento essencial à análise da aplicação 
dos recursos, quedou-se inerte, despre-
zando, assim, os chamados do órgão re-
passador e, por conseguinte, a ordem 
jurídica”.

As razões apresentadas pelo MPF 
não foram aceitas pelos magistrados da 
4ª Turma. “A ação de prestar contas em 
desconformidade com as normas não se 
confunde com a conduta de deixar de 
prestar contas, que é omissiva”, explicou 
a relatora. Nesse sentido, como o gestor 
prestou contas ao FNDE dentro do prazo 
estabelecido, “a pendência de uma do-
cumentação tem apenas efeitos admi-
nistrativos, mas não configura a tipici-
dade do delito previsto no art. 1º, VII, do 
Decreto-Lei 201/67”, finaliza.

Fonte: TRF1

DPU também vai 
ao Supremo contra 

cortes no orçamento
Depois do Ministério Público e do Ju-

diciário, a Defensoria Pública da União 
foi ao Supremo Tribunal Federal questio-
nar os cortes no orçamento feitos pela 
Presidência da República. 

Em mandado de segurança ajuizado 
na segunda-feira, 8/9, a DPU afirma que 
o Executivo feriu a autonomia administra-
tiva e orçamentária do órgão ao cortar sua 
proposta em 95%. No mesmo dia, enti-
dades de classe da magistratura foram ao 
STF reclamar dos cortes de verbas.

Segundo o pedido, a DPU havia cal-
culado seus gastos com pessoal em R$ 
245 milhões. O órgão incluiu nessa con-
ta diversos projetos de lei que tramitam 
no Congresso e pretendem aumentar o 
salário dos defensores, criar carreiras de 
apoio, cargos em comissão e gratificação 
por acumulação de cargos — à seme-
lhança do que foi aprovado recentemente 
para os membros do Ministério Público 
da União. O governo, no entanto, reduziu 
a verba para R$ 10 milhões.

No Mandado de Segurança, a DPU 
afirma que suas propostas estão de acor-
do com o disposto na Emenda Constitu-
cional 80/2014. Ela dá à União e aos 
estados oito anos para equipar todas 
as unidades jurisdicionais com defenso-
res públicos. Segundo o pedido feito ao 
Supremo, a única forma de obedecer à 
Constituição é por meio das propostas 
que hoje tramitam no Congresso.

A ampliação dos quadros e estrutura 
da DPU vinha sendo defendida pelo go-
verno federal com afinco. O Ministério da 
Justiça, inclusive, anunciou um projeto 
de equipar todas as varas federais com 
defensores públicos, sob o lema de que 
onde houver um juiz e um promotor deve 
haver um defensor público.

De acordo com Mandado de Seguran-
ça, com os cortes no orçamento ficam in-
viabilizados os planos do governo federal 
de equilibrar as formas estatais de defesa 
e acusação.

Semana Nacional da 
Conciliação será entre 
24 e 28 de novembro
A 9ª Semana Nacional da Concilia-

ção já tem data marcada. Entre os dias 
24 e 28 de novembro, o Conselho Na-
cional de Justiça em parceria com os 
tribunais brasileiros, coordenará o mo-
vimento anual do Poder Judiciário para 
reduzir o estoque de 92,2 milhões de 
processos judiciais em andamento. A 
data foi definida pelo Comitê Gestor Na-
cional de Conciliação, do Conselho Na-
cional de Justiça.

No ano passado, a 8ª Semana alcan-
çou o maior número de acordos de todas 
as edições: foram 376.518 audiências 
realizadas, com acordos em 54% delas, 
totalizando 203.370 processos liquida-
dos e um valor expressivo de homologa-
ções, de R$ 1,067 bilhão. O maior ín-
dice de conciliação foi obtido na Justiça 
Federal: 80% das audiências resultaram 
em acordo. 

Nos últimos oito anos, as edições da 
Semana foram responsáveis pela liqui-
dação de 1 milhão de acordos, que mo-
vimentaram R$ 6,3 bilhões em valores 
absolutos homologados. O índice médio 
de solução dialogada de todas as edi-
ções está na ordem de 50%. 

Os tribunais estaduais, trabalhis-
tas e federais selecionam e incluem os 
processos que têm condição de serem 
resolvidos pela conciliação na lista dos 
processos que entrarão no mutirão. Para 
submeter um processo à conciliação 
durante a Semana Nacional, a parte na 
ação deve procurar, com antecedência, o 
tribunal em que o caso tramita.
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