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Leite de Lucena (17ª Vara).  
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TRF1 mantém sentença de juiz federal 
de Eunápolis que condenou servidor por 
exigir vantagem indevida em fiscalização

A Terceira Turma do TRF da 1ª Região 
manteve sentença do Juízo Federal da 
Subseção Judiciária de Eunápolis e negou 
provimento à apelação de servidor do Iba-
ma, condenado pela prática do crime de 
concussão, ou seja, exigir o servidor públi-
co, direta ou indiretamente, vantagem in-
devida para si ou para outrem, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela.

O agente público, no exercício de suas 
funções, se dirigiu a um representante de 
uma mineradora exigindo R$ 2 mil para 
não autuar a empresa por crime ambiental 
de extração ilegal de areia.

Inconformado com a exigência do ser-
vidor, o representante da empresa disse ao 
réu que entraria em contato com os pro-
prietários da empresa e acionou o Depar-
tamento de Polícia Federal, que deflagou a 
operação policial que resultou na autuação 
em flagrante do acusado.

O servidor, ao recorrer, pede a anulação 
do processo porque, de acordo com ele, 
não teria sido apreciado o requerimento da 
defesa para a realização de prova pericial 
em material de audiovisual (DVD) apreen-
dido contendo gravações do acusado su-
postamente pedindo vantagem indevida e, 
também, porque não teria sido oportuniza-

da a manifestação da defesa sobre o laudo 
pericial juntado aos autos.

Ao analisar o caso, o relator, juiz fede-
ral convocado Klaus Kuschel, destacou que 
a sentença não merece reforma quanto ao 
mérito, uma vez que ficou comprovado que 
o apelante exigiu indevidamente a quantia 
de R$ 2 mil como condição para não autu-
ar a empresa de mineiração.

Diante do exposto, o Colegiado, nos 
termos do voto do relator, deu parcial pro-
vimento à apelação do réu apenas para re-
duzir a pena a ele aplicada.

Fonte: TRF1

Por unanimidade, o CNJ negou recursos 
a dois candidatos aprovados em concursos 
dos TJs do Paraná e Maranhão, que pleite-
avam suas nomeações.

Os dois candidatos a vagas reservadas 
a analista foram aprovados em classifica-
ção além do previsto no número de vagas 
do edital, mas entendiam ter direito à no-
meação, a partir de diferentes argumentos.

Em relação ao Tribunal de Justiça do 
Paraná, o conselheiro Arnaldo Hossepian 
lembrou que os tribunais superiores enten-
dem que há duas exceções para a obrigação 
de nomeação de candidatos aprovados em 
concurso público: se houver sido alcançado 
o limite prudencial de dispêndios com folha 
de pessoal ou em situações excepcionais, 
que justifiquem soluções diferenciadas, de-
vidamente motivadas de acordo com o in-
teresse público. Além disso, o STF entende 
que cabe aos tribunais escolher o momento 
mais oportuno para realizar as nomeações, 
dentro do prazo de validade do concurso.

Os mesmos precedentes foram cita-
dos pelo conselheiro Bruno Ronchetti, ao 
decidir o caso do Tribunal de Justiça do 

CNJ decide: não é direito absoluto
nomeação acima do número de vagas

Maranhão: “Ainda que novas vagas sejam 
disponibilizadas, durante o prazo de va-
lidade do certame, constitui prerrogati-
va da Administração Pública, a partir de 
critérios de conveniência e oportunidade, 
conforme sua realidade administrativa e 
financeira, decidir ou não pela nomeação 
de concursados."

Para o conselheiro, não ficou compro-
vado que os candidatos aprovados foram 
preteridos arbitrariamente e imotivadamen-
te pelo TJ, o que resultaria em direito sub-
jetivo à nomeação, segundo entendimento 
dos tribunais superiores.

O voto do conselheiro-relator foi acom-
panhado de forma unânime. “A jurispru-
dência do Supremo é no sentido de que se 
pode não chamar o candidato aprovado, 
desde que seja motivadamente”, afirmou a 
presidente do STF e CNJ, ministra Cármen 
Lúcia. “O que não se pode exigir é que o 
administrado atenda ao edital e depois a 
Administração Pública não dê nenhuma 
satisfação, durante anos.”

Fonte: www.migalhas.com.br

O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016. 

Art. 189. § 1º - Não serão objeto 
de distribuição, tramitando no âmbi-
to administrativo, as cartas precatórias 
cíveis e criminais referentes a atos que 
não demandem atividade jurisdicional 
por parte do juízo deprecado, como 
aqueles destinados a mera ciência, ci-
tação, intimação, notificação, depósito, 
levantamento de penhora, solicitação 
de informações, avaliação, reavaliação, 
mandado de prisão e agendamento de 
sala de videoconferência;

§ 3º - As Cartas Precatórias cujo 
cumprimento não reclamem a prática 
de ato judicial serão processadas pela 
SECLA, ou seu correspondente nas sub-
seções judiciária.

§ 4º As Cartas Precatórias tratadas 
no parágrafo anterior deverão ser expe-
didas por meio do Sistema Eletrônico 
PAe/SEI, registrando-se o número que 
neste receberem nos autos do processo 
judicial a que se referem. As demais, re-
cebidas por meio físico, serão incluídas 
no PAe/SEI após a devida digitalização.

§ 7º- Ficam as Varas autorizadas a 
remeter por malote, malote digital, PAe/
SEI ou email, diretamente às Seções de 
Protocolo e Suporte Judicial das Seções 
e Subseções do local de cumprimento no 
âmbito da 1ª Região dos mandados que 
se referem às diligências do § 1º.

§ - 8º A tramitação administrativa 
da carta precatória, após a autuação de 
processo no PAe/SEI, se dará da seguin-
te forma:

I – despachada pelo juiz federal dis-
tribuidor, a carta precatória, servindo 
como mandado, será disponibilizada 
para a CEMAN que providenciará sua 
distribuição a um oficial de justiça, ob-
servando-se o Regulamento da CEMAN, 
inclusive quanto aos prazos para cum-
primento do ato;

II – realizado o ato deprecado, a CE-
MAN deverá inserir no processo admi-
nistrativo eletrônico a respectiva certi-
dão do oficial de justiça;

III - cumprida a carta precatória, sua 
devolução ao Juízo deprecante deve ser 
realizada pela SECLA, ou seu correspon-
dente nas subseções judiciárias, utilizan-
do-se os Correios ou malote quando for 
hipótese de devolução por meio físico.

O PROVIMENTO

Nota pública em apoio 
a ministra do STJ

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil divulgou nota púbilca em que em-
presta seu apoio e solidariedade à ministra 
do STJ Maria Thereza de Assis Moura, “em 
razão das ofensas e ataques infundados 
que lhe foram dirigidos por autorizar, em 
decisão judicial devidamente fundamen-
tada, a transferência da acusada Adriana 
Ancelmo para prisão domiciliar.

É base do Estado Democrático de Direi-
to a independência judicial materializada 
na aplicação da Constituição e das Leis 
nos casos que lhe são submetidos. No caso 
concreto, a Ministra Maria Thereza decidiu 
uma questão processual, restabelecendo a 
prisão domiciliar da acusada que havia sido 
deferida pelo juízo federal de 1º grau.

 A discordância do mérito da decisão é 
natural e a liberdade de expressão garante 
a todos o direito de manifestar o seu po-
sicionamento. Mas não podem ser aceitos 
os ataques pessoais, a desqualificação e 
ofensas infundadas e injustas a qualquer 
magistrado pelo simples fato de ter exerci-
do seu papel constitucional de aplicar a lei 
ao caso que lhe é apresentado por força do 
exercício do cargo”.

Quando você junta o lixo da sua 
casa ou trabalho e “coloca lá fora” 
para ser recolhido, lembre: não exis-
te “fora”! 

O seu lixo continua no planeta, só 
estará longe dos seus olhos. 

Além de levar praticamente uma 
eternidade para se decompor, o 
copo plástico gasta insumos e ener-
gia elétrica em sua produção, ou 
seja: gera impacto duplo no meio 
ambiente. Pense nisso!

Adote uma caneca no trabalho. 
Se você usa 4 copinhos por dia, vai 
economizar 780 por ano! 

Demora entre 250 a 400 anos 
para um copo se decompor. Já ado-
tou a sua caneca?

Desperdício custa caro


