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Periódicos da Biblioteca
Os periódicos abaixo se encontram 

disponíveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista de Interesse Público n. 95 
- Sumário: • Um novo 
olhar sobre a seleção e 
a formação de magis-
trados – Taís Schilling 
Ferraz; • Plano Na-
cional de Educação: 
a necessidade de es-
tratégias emergentes 
– Weder de Oliveira; • 
Autonomia das Univer-
sidades: estudo com-
parativo entre o direi-
to brasileiro e direito italiano – Fabrício 
Motta, Eriberto Bevilaqua Marin; •  Ra-
cionalidade legislativa como argumento 
na interpretação da ordem econômica e 
tributaria – Henrique Mello; • Nuances 
da aplicação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal pelos Tribunais de Contas – Lucia-
no Ramos, Diogo Rimgemberg; • Direito 
da regulação: falhas de mercado – Ju-
arez Freitas, Manoel Gustavo Neubarth 
Trindade, Antonio Carlos Volkweiss; • 
Sociedade de riscos e incertezas: o con-
trole judicial sobre as escolhas regulató-
rias – Sergio Guerra.

Revista de Interesse Público n. 96 
- Sumário: • O Estado 
intervencionista  e seus 
limites - Regina Neri 
Ferrari; • Desapropria-
ção, interesse públi-
co  e controle judicial 
- Edilson Pereira No-
bre Júnior; • O regime 
jurídico brasileiro dos 
bens públicos: uma 
análise crítica a partir 
do regime garantista 
dos bens fundamentais - Luiz Henrique 
Urquhart Cademartori, Garzyelly Ales-
sandra Baggenstoss; • Eproc e sustenta-
bilidade - Sérgio Renato Tejada Garcia; 
• Indefinição conceitual acerca do dever 
constitucional de eficiência administra-
tiva - Gabriel Cozendey Silva; • Crítica 
de las tesis de Robert Alexy (Comenta-
rio a la ponencia de R. Alexy titulada “El 
concepto no-positivista de los derechos 
fundamentales. Teoria de los principios, 
derechos fundamentales y moral”) - Gre-
gorio Robles; • Autonomia da Admi-
nistração Tributária: modernização da 
Administração Pública no Estado Demo-
crática de Direito - Adriana Scheir; • Ho-
norários sucumbenciais dos advogados 
públicos: natureza jurídica e análise  da 
competência do Município para legislar 
no âmbito da advocacia pública muni-
cipal - Anderson Vichinkeski; • Controle 
de sustentabilidade pelos Tribunais de 
Contas: proposta de marco legal a ser 
utilizado no controle externo concretiza-
dor da sustentabilidade ambiental - Da-
niel Zago Gonçalves.

PJe indisponível amanhã
 O PJe ficará indisponível amanhã, 

23/2 (quinta-feira), das 8h às 10h, com 
a finalidade de atualizar o sistema para a 
última versão, disponibilizada pelo Conse-
lho Nacional de Justiça.

Comissão de Inventário de Bens Móveis 
apresenta relatório final e recebe elogios

A Comissão de Inventário de 
Bens Móveis do ano de 2016 aca-
ba de apresentar um completo re-
latório dos quase 40 mil bens mó-
veis da Seção Judiciária da Bahia 
no prazo estipulado pela lei. 

A equipe recebeu elogios da 
Direção do Foro por ter realizado 
um trabalho hercúleo e apresenta-
do soluções que agilizaram o pro-
cesso que há anos merecia aten-
ção da administração.

A Comissão de Inventário foi presidida 
pelo servidor Domingos Sávio Belfort e teve 
como membros os servidores Luiz Goulart 
e Márcia Reis, ambos da DIREF. Belfort, 
entretanto, foi peça fundamental dessa en-
grenagem em razão da sua experiência de 
cinco anos como integrante das quatro úl-
timas comissões de inventário. Ele lembra 
que os servidores da SEPAT foram parcei-
ros essenciais desse trabalho realizado em 
conjunto (foto acima).

Foi feito um minucioso trabalho de lo-
calização de bens que estavam desapare-
cidos, com a devida regularização dos seus 
agentes consignatários, relotação dos bens 
em seu real local e baixa dos inúmeros 
bens muito antigos, com sua exclusão do 
acervo. 

A maioria dos bens não localizados eram 
exatamente os obsoletos como  leitores óti-
cos impressoras com tonners fora de fabri-
cação e mobiliário em geral, principalmente 
mesas e cadeiras velhas. Havia muito mate-
rial entulhado no 4º Subsolo. Tudo foi regu-
larizado com anotações de tombo e baixa. 

Para Belfort, uma das razões para esse 
volume de material sem regularização se 
deve ao fato de carecermos de certa cul-
tura de gestão patrimonial. Ele cita como 
exemplo um hábito de unidades e servido-
res receberem bens novos sem dar o devido 
destino aos velhos.

Atividades essenciais para o sucesso do 
trabalho foram as visitas que os integrantes 
da comissão e da SEPAT fizeram aos seto-
res, alertando os servidores consignatários 
de bens desaparecidos e encontrados para 
que dessem uma destinação útil a eles, 
remanejando-os para outras  unidades que 
deles precisam. Às vezes, para um setor o 
bem não é útil, mas para outro ele é ne-
cessário.

Belfort lembra que há uma importante 
implicação administrativa no resultado do 
trabalho da comissão já que o seu relató-
rio integra o  relatório de gestão, enviado 
ao TCU na tomada de contas anual, o que 
pode implicar restrição nas contas, irregu-
laridade contábil do ordenador de despesas 
com sanções aplicáveis. São bens públicos 
e cabe ao administrador geri-los e por eles 
responder.

Parte do sucesso do trabalho adveio da 
compreensão da necessidade de otimizar o 
tipo de relatório que anteriormente era fei-
to para a Administração. Eram dezenas de 
páginas com todo tipo de situação e que 
praticamente necessitava de um trabalho 

monumental para resolver devido 
à complexidade dos casos.

A Comissão optou por uma 
metodologia mais ágil e funcio-
nal, agrupando os tipos de situ-
ações em seis blocos distintos: 
Livros, Informática, Mobiliário, 
Material Odontológico, Sindicân-
cias e Indenizações.

Ao final, 60% dos itens que 
não foram localizados receberam enca-
minhamento para desfazimento e baixa e 
20% (39 bens) serão objeto de sindicân-
cias específicas. Já os demais 20% dos 
itens receberam as devidas indenizações 
dos agentes consignatários. Belfort lem-
bra que essas indenizações foram de va-
lores muito baixos, uma vez que os itens 
tinham valor irrisório. 

No caso dos livros, todos aqueles vo-
lumes que tinham mais de cinco anos de 
publicados e estavam desaparecidos fo-
ram baixados. Já aqueles com menos de 
cinco anos, serão objeto de sindicância ou 
pagamento. 

Entre os 39.948 bens móveis do acer-
vo da Seção Judiciária, há 8.800 cadei-
ras, 6.095 livros, 4.500 monitores, 3 mil 
computadores, quase 4 mil mesas, 3.900 
estantes, mais de 2 mil impressoras e 77 
automóveis.

A Administração agradece a todos os 
servidores envolvidos e o comprometimen-
to da Seção de Patrimônio, da SECAD e das 
dezenas de agentes consignatários.

Visão monocular é deficiência física, 
diz ministro Fachin em liminares

Reafirmando entendimento do STF de 
que candidatos com visão monocular se en-
quadram nos requisitos de pessoa com defi-
ciência para inscrição em concurso público, 
o ministro Edson Fachin concedeu três limi-
nar em Mandados de Segurança para garan-
tir o deferimento provisório das inscrições 
em seleção para procurador da República.

Os candidatos apresentaram laudo mé-
dico comprovando que possuem visão mo-
nocular irreversível. Mas, acolhendo parecer 
jurídico de comissão especial, o procurador-
-geral da República indeferiu as inscrições. 
Ele argumentou que a condição não se en-
quadra no conceito de deficiência previsto 
no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Nos mandados de segurança, eles ale-
gam que o assunto já foi analisado pelo STF 
favoravelmente ao pedido. Fachin afirmou 
que o STF entende que a visão monocular 
se enquadra como deficiência física, habi-
litando o candidato em concurso público a 
concorrer às vagas reservadas.

O ministro citou como precedentes Re-
curso Extraordinário com Agravo e Recurso 
Ordinário em Mandado de Segurança. Ex-
plicou ainda que como o § 1º do art. 2º do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 
estabelece que a avaliação da deficiência 
seja feita por equipe multiprofissional, só 
entrará em vigor em julho, não há razão 

para a jurisprudência consolidada do STF 
deixar de ser aplicada.

Fachin detalhou as alterações no con-
ceito de pessoa com deficiência, mas con-
siderou que a substituição do conceito bio-
médico não impossibilita que determinadas 
condições físicas sejam reconhecidas como 
deficiência. “O que a convenção [de Pro-
teção das Pessoas com Deficiência] e a lei 
[Estatuto da Pessoa com Deficiência] exi-
gem é, na verdade, que se faça uma avalia-
ção dos impedimentos de longo prazo que 
uma pessoa possui à luz da interação com 
uma ou mais barreiras.”

Como os parâmetros da nova lei ain-
da não estão em vigor, o ministro enten-
deu que aqueles estabelecidos no Decreto 
3.298/1999, que prevê diretrizes para a 
comissão multiprofissional avaliar as de-
ficiências dos candidatos, seriam “razoá-
veis” para os fins pretendidos pela lei. “O 
edital, no entanto, não contém nenhum 
desses requisitos, o que empresta, por ora, 
plausibilidade às alegações invocadas pe-
los impetrantes”, disse.

O relator afirmou ainda que a resolu-
ção do MPF que estabelece normas sobre 
o concurso para procurador não define os 
requisitos necessários para a avaliação, 
limitando-se a adotar que seja relevante a 
deficiência. 


