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Aniversariantes
Hoje: Adriana Pinho Joazeiro (17ª Vara), 
Dóris Fernandes (NUBES), Márcia Leal 
Lara (Feira de Santana), Aélio de Lyrio 
Ribeiro Júnior (Eunápolis). Domingo: 
Helonicia Andrade de Oliveira Huth (12ª 
Vara), Jonei de Oliveira Passos (Turma 
Recursal), Samira Coelho Silva Santana 
Lopes (Eunápolis) e Ítalo Inácio Oliveira 
Lima (Feira de Santana). Segunda-feira: 
Leandro Neves Gomes (Itabuna), Leo-
nardo Cruz de Oliveira (Turma Recursal), 
André Ricardo Gomes Borges (21ª Vara), 
Fábio Bispo de Jesus (4ª Vara) e  Marle-
ne de Jesus (13ª Vara). 
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Palestra hoje: “Controle Judicial de uma 
Administração Pública Complexa”

O Professor Doutor Eduardo Ferreira Jordão, autor da obra “Controle Judicial 
de uma Administração Pública Complexa-A Experiência Estrangeira na Adap-
tação da Intensidade do Controle” faz hoje uma palestra aberta sobre o tema 
do seu livro, às 14h, no Auditório Ministro Dias Trindade.

A palestra e o debate que a seguirá serão abertos ao público com transmis-
são por videoconferência para as Subseções. 

Atuarão como debatedores o juiz federal da 22ª Vara Durval Carneiro Neto 
e a servidora Renata Peixoto, diretora de Secretaria da 11ª Vara, Professora 
de Direito Administrativo e Mestre em Direito do Estado.

O Professor Doutor Eduardo Ferreira Jordão é Professor da Faculdade de 
Direito da Fundação Getúlio Vergas, com mestrado pela Universidade de São 
Paulo e London School of Economics, sendo ainda Doutor em direito público 
pela Pantheon-Sorbonne (Universidade de Paris) e pesquisador visitante na 
Yale Law School, nos Estados Unidos.

Um terço dos acusados na Lava Jato 
foram presos, contabiliza MPF

Numa tentativa de rebater as críticas 
segundo as quais há exagero no uso de 
prisões na operação "lava jato", o Ministé-
rio Público Federal divulgou nota dizendo 
que “apenas 8% do total de acusados” 
estão presos. A cifra, no entanto, só con-
sidera os que ainda estão presos, e não 
todas as prisões preventivas decretadas 
ao longo dos três anos da operação. Con-
tando com eles, a cifra salta para 32,3% 
dos denunciados com prisões decretadas.

De acordo com dados da própria força 
tarefa, foram 89 prisões decretadas pela 
13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, 
contra 84 pessoas. A média anunciada 
pela força tarefa do MPF leva em conta 
só o número de pessoas que estão presas 
até hoje: 21. Como oito delas ainda es-
tão sem julgamento, 38% dos presos da 
“lava jato” não foram julgados.

Segundo a nota, embora tenha havido 
duas prisões por fase da “lava jato” (foram 
37 fases até agora), “muitas das prisões 
foram revogadas pela própria vara quando 
não se mostraram mais necessárias”.

“Este dado comprova que as prisões 
antes da condenação dentro da investi-
gação estão sendo utilizadas de forma 
excepcional e refuta acusações de uso 
excessivo destas medidas”, diz o infor-
me. “Cada prisão esteve justificada na 

necessidade de encerrar o ciclo da cor-
rupção e lavagem ou em outros fatores 
legalmente previstos.”

Deltan Dallagnol, procurador da Re-
pública que coordena os trabalhos da 
“lava jato” no MPF, acredita que os nú-
meros são favoráveis à operação. “Os 
crimes de corrupção e lavagem se mul-
tiplicaram às centenas por mais de uma 
década. Desviaram bilhões que seriam 
preciosos para serviços essenciais, como 
saúde, educação, saneamento e seguran-
ça”, disse. “Não estamos falando de um 
índice de permanência na prisão de 30, 
50 ou 70%, mas de menos de 10%.”

Para Aury Lopes Jr., professor de Di-
reito Penal, os dados da “lava jato” de-
monstram o contrário do que os procu-
radores querem dizer. “A cifra é bastante 
elevada, considerando-se a natureza dos 
delitos e a regra da excepcionalidade da 
prisão preventiva (ultima ratio)”, afirma.

O advogado Alexandre Queiroz, con-
selheiro da OAB-DF, afirma que, se os 
dados são tão favoráveis à postura do 
MPF com as delações, eles deveriam de-
fender os projetos que impedem a cola-
boração de réus presos. “Assim, encerra-
riam de vez com as críticas ‘infundadas’ 
de que vem sendo utilizadas para forçar 
a delação”, conclui.

Os procuradores discordam. Eles 
dizem não concordar com os projetos 
porque a delação “nada mais é que um 
instrumento à disposição da sociedade e 
das defesas”.

As críticas, no entendimento do pro-
curador da República Orlando Martello, 
vieram porque a operação “atingiu pesso-
as influentes na política e na economia”. 
“É natural que reajam e busquem minar 
a credibilidade da operação, já que a de-
fesa de mérito, isto é, a defesa em rela-
ção à acusação apresentada é difícil de 
fazer em razão da grande quantidade de 
provas produzidas.” 

Fonte: CONJUR

Federação vai ao STF 
contra emenda do teto 

dos gastos públicos
A Federação Nacional dos Servidores 

e Empregados Públicos Estaduais e do 
DF questionou no STF a Emenda Cons-
titucional 95/2016, que limita por 20 
anos os gastos públicos. Para a entidade, 
o texto gera insegurança social e jurídica 
e prejudica os serviços à comunidade e a 
situação de servidores.

A norma promulgada fixa como limite 
de gastos para 2017 a despesa primária 
paga em 2016, com a correção de 7,2%, 
a inflação prevista para este ano. A partir 
de 2018, os gastos federais só poderão 
aumentar de acordo com a inflação acu-
mulada conforme o IPCA.

Segundo a federação, as restrições im-
pedem a garantia de direitos fundamen-
tais sociais e violam dispositivos constitu-
cionais sobre direitos individuais e sociais, 
além de princípios da ordem econômica, 
excluindo inclusive garantias de servido-
res e empregados públicos estaduais.

A entidade diz que a nova regra apro-
fundará a “contínua precarização dos 
serviços públicos estaduais e a amplia-
ção da exclusão de significativas parce-
las de pobres e vulneráveis, usuários e 
dependentes desses serviços”.

Ela pede a concessão da liminar para 
suspender os efeitos dos artigos 106 a 
114, inclusos pela Emenda Constitucional 
95/2016 no ADCT. No mérito, quer que o 
texto seja declarado inconstitucional. 

Não é a primeira vez que a norma é 
questionada na corte. Associações que 
representam a magistratura apontam 
violação à independência e à harmonia 
entre os Poderes e a autonomia adminis-
trativa e financeira dos tribunais.

Fonte: STF

STF teve apenas três 
ministros do Norte e 
Nordeste em 30 anos
O falecimento do ministro Teori Za-

vascki abriu uma vaga no STF e a opor-
tunidade de equilibrar a balança quanto 
à distribuição geográfica dos ministro 
porque, desde a a Constituição de 1988 
apenas três integrantes nasceram no 
Norte e Nordeste: Menezes Direito (PA), 
Ayres Britto (SE) e Ilmar Galvão (BA).

Na atual composição do Supremo, o 
Estado do Rio de Janeiro lidera com qua-
tro integrantes: Marco Aurélio, Lewan-
dowski, Luiz Fux e Roberto Barroso. Em 
seguida vem São Paulo (Celso de Mello 
e Dias Toffoli) e Rio Grande do Sul (Rosa 
Weber e Edson Fachin) com dois minis-
tros. Mato Grosso e Minas Gerais têm um 
representante cada, respectivamente, 
Gilmar Mendes e Cármen Lúcia.

ENAP tem curso sobre 
gestão da informação 

e documentação
A Escola Nacional de Administração 

Pública está com inscrições abertas 
para servidores até 27/4 para o curso 
“Gestão da Informação e Documen-
tação – Conceitos básicos em Gestão 
documental”.  O curso acontece de 2 
a 22 de maio. A inscrição deve ser fei-
ta em: www.enap.gov.br/en/web/pt-br/
calendario-de-cursos-e-seminarios.

Entre os objetivos de aprendizagem 
estão a definição da gestão de informa-
ção e documentos, a descrição da relação 
entre gestão da informação, gestão da do-
cumentação e atividade de protocolo e o 
reconhecimento da importância dos con-
ceitos básicos da gestão documental para 
o trabalho do dia a dia do servidor públi-
co. Os principais tópicos a serem aborda-
dos são: conceitos básicos, características 
dos documentos, ciclo de vida dos docu-
mentos e gerenciamento de documentos 
arquivísticos.

O curso tem carga horária de 20h e é 
gratuito. Para o cumprimento das ativi-
dades é sugerida uma dedicação média 
de 6 horas por semana, uma vez que 
a ação educativa terá duração de três 
semanas.


