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Grandes Esperanças
                             de Charles Dickens

Romance que re-
trata o crescimento 
e desenvolvimento 
pessoal do órfão Pip. 
É o segundo roman-
ce de Dickens total-
mente narrado na 
primeira pessoa. 

Pip é malandro 
mas também um 
excelente narrador 
e sua sinceridade, e 
certa ingenuidade, permite que o leitor 
muitas vezes veja nas entrelinhas o que 
ele não vê (ou não via, na época). 

A lição do livro é clara, as grandes 
expectativas de Pip o cegaram para a re-
alidade e quando as coisas não aconte-
ceram como ele esperava, ele não soube 
como reagir porque vivia nesse mundo 
que ele criou em sua cabeça. O dinheiro 
que ele sempre sonhou, lhe trouxe tam-
bém alguns problemas e mudou a ma-
neira como algumas pessoas reagiam a 
ele. No fim, a vida que ele pensou que 
teria quando tivesse dinheiro veio e foi e 
deixou apenas algumas lições.

Enquanto Dickens escrevia o livro, 
sua vida privada tinha se desintegrado 
no final dos anos 1850, resultando na 
separação de sua esposa, Catherine Di-
ckens, e num caso secreto com a muito 
mais jovem Ellen Ternan. A introdução 
da edição de 1984 da editora Penguin 
English Library sugere que a relutância 
com que Ellen Ternan se tornou sua 
amante é refletida na provocação gela-
da da personagem Estella na trama.

Quando Dickens escreveu o livro, 
final do século XIX, a Inglaterra havia 
fundado a colônia penal na Austrália e 
era necessário expandir o Império, que 
perdera colônias na América. Tudo isso 
torna a obra uma importante auxiliar 
nos estudos sobre imperialismo.

Obrigatória

Leitura

Judiciário não pode definir quando 
a União deve pagar diárias da PF

Não cabe ao Judiciário definir ante-
cipadamente as hipóteses em que há ou 
não urgência da operação da Polícia Fe-
deral para que a União pague as despesas 
de agentes com deslocamento. Com esse 
entendimento, a 1ª Turma do STJ negou 
provimento a Recurso Especial, em ação 
coletiva proposta pelo Sindicato dos Poli-
ciais Federais do Paraná.

A entidade sustentava que a União de-
veria pagar, de forma antecipada, as des-
pesas dos servidores com transporte, ali-
mentação e estadia, conforme estipula a 
Lei 8.112/90 e o Decreto 5.992/06, nas 
operações que exigem deslocamento para 
cidades ou estados diferentes daqueles 
onde eles estão lotados.

Segundo o Sinpef-PR, a União descum-
pre reiteradamente a determinação legal, 
levando os policiais a arcar com todos os 
custos individuais das missões, que só são 
restituídos pelo poder público meses de-
pois das operações.

De acordo com o sindicato, a União 
utiliza o argumento de situação emergen-
cial — uma exceção prevista no Decreto 
5.992/06 que autoriza o pagamento pos-

terior à missão — para justificar os proce-
dimentos habituais de restituição, mesmo 
quando há a possibilidade de planejamento 
prévio das operações.

Em primeira instância, o pedido do sin-
dicato foi julgado improcedente, e a deci-
são, mantida pelo TRF da 4ª Região. O juiz 
entendeu que, embora não existam dúvidas 
sobre o direito ao recebimento antecipado 
das diárias em situações ordinárias, a defi-
nição das situações urgentes só poderia ser 
feita em face de um caso concreto.

Em Recurso Especial, o Sinpef-PR insis-
tiu que a União não promove o pagamento 
antecipado das diárias de deslocamento, 
mesmo nas situações em que não está ca-
racterizada a urgência, transformando, des-
sa forma, a exceção em regra.

A ministra Regina Costa, sublinhou 
que a pretensão do sindicato em relação 
à antecipação das indenizações só pode-
ria ser concedida após a análise de cada 
caso concreto, no qual fosse demonstra-
da a ausência das exceções previstas no 
Decreto 5.992/06, não sendo possível o 
acolhimento do pedido formulado generi-
camente. 

Se apoiada em fatos, 
denúncia anônima pode 
dar início a investigação

A denúncia anônima pode dar início à 
investigação, desde que corroborada por 
elementos informativos prévios que deno-
tem a verossimilhança da comunicação. 
Essa é a jurisprudência do Superior Tribu-
nal de Justiça, agora disponível na ferra-
menta Pesquisa Pronta. Outros temas de 
áreas como processual penal e processual 
civil também foram incluídos.

No campo de contratos e Direito Civil, 
o STJ tem decidido que não é nula, nem 
anulável, a fiança prestada por fiador con-
vivente em união estável sem a outorga 
uxória (autorização do outro cônjuge para 
se sujeitar como garantidor de dívida) do 
outro companheiro.

Quanto ao tema de Direito Processual 
Penal, sobre crimes contra a honra, a corte 
tem diversos precedentes que reconhecem 
que a legitimidade ativa ad causam é con-
corrente entre o ofendido e o Ministério Pú-
blico, mediante representação do ofendido, 
para ações penais por crime contra a honra 
de servidor público em razão do exercício 
de suas funções. Nesses casos, o tribunal 
tem aplicado o Enunciado 714 do STF. 

O STJ tem decidido que aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC de 
1973 (relativos a decisões publicadas até 
17/3/2016) devem ser exigidos os requisi-
tos de admissibilidade nele previstos, com 
as interpretações dadas até então pela ju-
risprudência do tribunal. 

Informações sobre 
sustentabilidade 

do Judiciário
Está no ar um glossário que vai facilitar 

a apuração de informações sobre a susten-
tabilidade do Poder Judiciário. O material 
elaborado pelo CNJ traz as definições dos 
indicadores que vão quantificar o consumo 
dos tribunais como energia elétrica e água 
e as despesas com serviços, como limpe-
za e vigilância. O glossário esclarece como 
preencher os formulários do sistema PLS-
-Jud em que os servidores informarão, en-
tre outros dados, a quantidade de papel en-
caminhado pelos seus respectivos tribunais 
à reciclagem e o investimento na educação 
socioambiental da força de trabalho.

Além da descrição do indicador, o glos-
sário trata da periodicidade de cada um. O 
consumo de papel, por exemplo, deve ser 
apurado todo mês, enquanto o tamanho da 
frota de veículos do tribunal tem de ser re-
gistrado anualmente. 

Os indicadores socioambientais enca-
minhados serão analisados pela comissão 
avaliadora do Selo Justiça em Números 
2016, prêmio concedido pelo CNJ como 
reconhecimento ao investimento realizado 
pelos órgãos da Justiça na “produção, ges-
tão, organização e disseminação de suas 
informações administrativas e processuais”.

Pela Resolução 201 do CNJ n. 201, 
as estatísticas sobre a sustentabilidade do 
Judiciário serão divulgadas anualmente, a 
exemplo do Justiça em Números.

Justiça Federal em Feira de Santana 
e Jequié julgam improcedentes 
ações contra dois ex-prefeitos

Os juízes federais da 2ª Vara de Feira de 
Santana, Eudóxio Cêspedes, e da Vara de 
Jequié, Karine Rhem da Silva, julgaram im-
procedentes ações civis públicas movidas 
pelo MPF contra dois ex-prefeitos.

José Eliotério Zedafo, ex-prefeito de Ara-
ci teve julgada improcedente ação em que 
o MPF pedia ressarcimento ao erário de R$ 
31.137,30 por não haver prestado contas 
de verba de R$ 431.500,00, repassada 
pelo FNDE e não ter devolvido o dinheiro, 
o que teria levado o município a se tornar 
inadimplente, impossibilitando assinatura 
de outros convênios com a instituição.

Registrou o magistrado que ocorrendo 
lesão ao patrimônio público, será feito o 
ressarcimento integral do dano causado, 
com natureza de indenização e não de 
sanção, mas para que o ex-prefeito seja 
condenado a esta devolução, é necessá-
ria a comprovação inequívoca de prejuízos 
sendo que eventual irregularidade quanto 
à utilização de recursos, evidenciada pela 
omissão na prestação de contas não é sufi-
ciente para caracterizar o dano.

Segundo o julgador, o FNDE e o Muni-
cípio não juntaram qualquer prova nos au-
tos que aponte a utilização dos recursos do 
FUNDEB em finalidade diversa da prevista 
em lei e em prejuízo à população.

Já a juíza federal da Subseção de Jequié 
em ação contra José Rodrigues de Carvalho 
Pinto, ex-prefeito de Iramaia, julgou impro-
cedente o pedido para condenação nas 
sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Segundo o MPF teriam ocorrido irregu-
laridades na contratação de serviços médi-
cos com verbas do SUS com fundamento 
em inquérito civil público. Para o autor, o 
ex-prefeito firmou três contratos de pres-
tação de serviços médicos fictícios, empe-
nhando despesas sem terem sido prestados 
os serviços contratados, acarretando preju-
ízos ao erário. 

A magistrada, porém, acatou o con-
traditório que demonstrou que os serviços 
foram prestados, ainda que em desacordo 
com as disposições contratuais, por meio 
de atendimento nas comunidades duran-
te a semana ou nos Postos de Saúde da 
Família da região e, nos finais de semana, 
no Hospital Municipal, ficando a cargo da 
Prefeitura o transporte da população dos 
povoados para a sede.

Concluiu a julgadora que, apesar de irre-
gularidades formais, não ficou evidenciado 
qualquer desvio de verbas, sendo impossí-
vel indicar, à míngua de prova a respeito, 
o dano causado ao erário e estabelecer a 
correspondente pena de ressarcimento.


