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Prestação de contas 
de viagem a serviço  

entregue em cinco dias
A Portaria DIREF n. 34 estabelece que 

magistrados e servidores deverão apresen-
tar, no prazo máximo de cinco dias a partir 
do regresso da viagem, o respectivo formu-
lário de prestação de contas.

A não apresentação no prazo estipulado 
ensejará o desconto em folha de pagamen-
to do valor do adiantamento recebido nos 
termos do disposto no Módulo 5, item 2, 
associado ao Módulo 6, item 2, da IN-14-
11-TRF1.

A edição da Portaria visa a solucio-
nar problemas apontados no relatório de 
auditoria constante no PAe 0001452-
31.2017.4.01.8004, a respeito da ocor-
rência reiterada do não cumprimento do 
prazo estabelecido para entrega do formu-
lário de prestação de contas, referente à 
despesas de viagens a serviço.

Provimento COGER 129/2016. 

Art. 201. Se o juiz recusar o litis-
consórcio ativo facultativo em razão do 
número excessivo de autores e deter-
minar o desmembramento do processo 
em outros, todos eles serão distribuídos 
por dependência à causa originária, sem 
compensação na distribuição; se extin-
guir o processo em relação àqueles cujo 
número impeça a rápida solução da lide, 
a demanda destes deverá ser renovada, 
sujeitando-se à livre distribuição.

Art. 208. A distribuição, redistribui-
ção, reclassificação e o cancelamento 
de distribuição serão feitos pela seção 
de classificação e distribuição, podendo 
a reclassificação, em face de carências 
estruturais desta, e a critério da diretoria 
do foro, ser atribuída às secretarias de 
vara. As retificações e as demais baixas 
poderão ser feitas nas varas.

Parágrafo único. As anotações de 
reconvenção ou intervenção de terceiros 
serão feitas na seção de classificação e 
distribuição ou realizadas na secretaria 
da vara, por meio de registros no siste-
ma e na capa dos autos.

Art. 209. Quando o título executivo 
cível for sentença penal condenatória, a 
distribuição far-se-á livremente entre os 
juízes federais competentes para decidir 
sobre as matérias cíveis.

Art. 224. Em cada seção judiciária 
haverá um cadastro único das partes, 
que observará a tabela de entidades do 
CJF, e as alterações, quando cabíveis, 
somente serão promovidas por direto-
res de secretaria ou por servidor por ele 
formalmente credenciado pelo setor de 
informática, mediante a conferência de 
documentos pessoais da parte que de-
verá ter o dado retificado 

Parágrafo único. Eventuais divergên-
cias entre as secretarias das varas sobre 
a correta nominação das partes no novo 
sistema adotado na Primeira Região se-
rão dirimidas pelo juiz federal diretor do 
foro, no âmbito de suas respectivas atu-
ações e com base nos critérios estabele-
cidos neste provimento.

Art. 225. Para nominação ou retifica-
ção de partes no cadastro único, preva-
lecerão sempre os dados constantes dos 
documentos oficiais correspondentes. 

Art. 226. Na impossibilidade do con-
fronto documental, e insistindo o juízo 
da causa com a retificação do nome da 
parte, a desassociação de tal dado no sis-
tema processual será feita apenas para o 
processo em análise, com sua nova inclu-
são no cadastro único de partes.

O PROVIMENTO

STF envia para o TRF-1 processo 
envolvendo Jacques Wagner

O ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral Edson Fachin enviou para o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região o caso que 
envolve o ex-ministro chefe da Casa Civil 
Jacques Wagner. Como agora é secretário 
estadual na Bahia, o órgão competente 
para julgá-lo é o TRF-1.

O caso se refere a fatos narrados em 
acordo de colaboração premiada de execu-
tivos da Odebrecht que implicam Wagner 
e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Agora, caberá ao TRF-1 decidir pela ma-
nutenção ou não de procedimento investi-
gatório contra o ex-presidente no mesmo 
processo que tramita contra o ex-ministro 
da Casa Civil.

Inicialmente o ministro Fachin havia de-
terminado o envio do caso à Justiça Federal 
no Paraná. Porém, Wagner e Lula apresen-
taram agravos regimentais para questionar 
a decisão.

Jacques Wagner informou que foi no-
meado para o novo cargo, em janeiro des-
te ano, e Lula sustentou a inexistência de 
menção ao seu nome nas declarações dos 
colaboradores Cláudio Melo Filho e Emílio 
Alves Odebrectht, não se verificando nos 
fatos qualquer conexão com o objeto da 

operação que tramita na Justiça Federal 
paranaense.

Em sua decisão, o ministro concordou 
que deve ser dada destinação diversa da 
determinada por ele inicialmente, exata-
mente por causa da nomeação de Wagner 
para a Secretaria do Desenvolvimento Eco-
nômico da Bahia. Nesse sentido, lembrou 
que a Constituição baiana atribui ao Tribu-
nal de Justiça do estado competência para 
julgar o secretariado estadual por crimes 
comuns.

Contudo, como há indícios de condutas 
praticadas no exercício de função pública 
federal, Fachin explicou que se revela no 
caso o interesse da União na apuração dos 
fatos. Portanto, a supervisão da investiga-
ção caberá ao TRF-1.

Ainda segundo o ministro, caberá àque-
le tribunal deliberar acerca da existência de 
conexão que justifique a manutenção de 
Luiz Inácio Lula da Silva no mesmo pro-
cedimento, nos termos do artigo 78 (inciso 
III), do Código de Processo Penal. Em con-
sequência de sua decisão, concluiu o re-
lator, ficou prejudicado o agravo interposto 
pelo ex-presidente.

Fonte: CONJUR

Lei de Cotas no serviço público federal 
 é constitucional, decide Supremo

A validade da Lei 12.990/2014, que 
reserva para negros e pardos 20% das va-
gas em concursos públicos para cargos na 
administração pública federal, foi reconhe-
cida por unanimidade pelo STF. 

O julgamento começou em maio, quan-
do o relator, ministro Roberto Barroso, 
votou pela constitucionalidade da norma 
considerando que a lei é motivada por um 
dever de reparação histórica decorrente da 
escravidão e de um racismo estrutural exis-
tente na sociedade brasileira. Naquela ses-
são, acompanharam o relator os ministros 
Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa 
Weber e Luiz Fux.

Votaram na última sessão a ministra 
Cármen Lúcia e os ministros Dias Toffo-
li, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio 
e Celso de Mello. Toffoli lembrou em seu 

voto que já se mani-
festou, quando era 
advogado-geral da 
União, pela compa-
tibilidade de ações 
afirmativas — como 
a norma em questão 
— com o princípio 
da igualdade.

Para o ministro, 
mais do que com-
patível com a Cons-

tituição, trata-se mesmo de uma exigência 
do texto maior, em decorrência do prin-
cípio da isonomia prevista no caput do 
artigo 5º. Esse entendimento, continuou, 
está em sintonia com a jurisprudência do 
STF, que já confirmou a constitucionalida-
de da instituição da reserva de vaga para 
portador de deficiência física e do sistema 
de cotas para acesso ao ensino superior 
público.

Toffoli explicou, contudo, que seu voto 
restringe os efeitos da decisão para os ca-
sos de provimento por concurso público, 
em todos os órgãos dos Três Poderes da 
União, não se estendendo para os estados, 
Distrito Federal e municípios, uma vez que 
a lei se destina a concursos públicos na 
administração direta e indireta da União e 
deve ser respeitada a autonomia dos entes 
federados.

Ricardo Lewandowski em seu voto, re-
cordou que, na sua gestão à frente do CNJ, 
foi editada a Resolução 203/2015, que re-
servava 20% de vagas para os negros no 
âmbito do Poder Judiciário.

O ministro Marco Aurélio destacou que, 
quando ocupou a Presidência do STF, de-
terminou que fosse inserida em edital para 
contratação de prestadores de serviço a 
exigência de reserva de 30% das vagas 
para negros. Para o ministro, uma socie-
dade justa e solidária é baseada no trata-
mento igualitário, mas é notória a falta de 
oportunidade para os negros.

O decano do Supremo, ministro Celso 
de Mello, salientou que de nada valerão 
os direitos e de nenhum significado serão 
revestidas as liberdades se os fundamen-
tos em que esses direitos e liberdades se 
apoiam, além de desrespeitados pelo poder 
público ou eventualmente transgredidos 
por particulares, também deixarem de con-
tar com o suporte e o apoio de mecanismos 
institucionais, como os proporcionados pe-
las políticas de ações afirmativas.

Ao também reconhecer a constituciona-
lidade da norma, a ministra Cármen Lúcia 
salientou que muitas vezes o preconceito é 
insidioso e existe de forma acobertada. Em 
outras vezes, continuou, é traduzido em 
brincadeiras, que nada mais são do que ver-
dadeiras injúrias, que indignam.

Para a presidente do Supremo, ações 
afirmativas como a que consta na Lei 
12.990/2014 demonstram que "andamos 
bem ao tornar visível o que se passa na 
sociedade".

Fonte: STF


