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Mês Data de 
abertura

Data de
fechamento

Janeiro 11 15
25 29

Fevereiro 10 16
22 26

Março 07 11
21 25

Abril 04 08
18 22

Maio 09 13
23 27

Junho 06 10
20 23

Julho 04 08
18 22

Agosto 08 12
22 26

Setembro 05 09
19 23

Outubro 03 07
19 21

Novembro 07 11
21 25

Dezembro 05 09
Recesso Recesso

Calendário de solicitação 
de material em 2016
A Portaria 190, de 23/11/2015, da DI-

REF, estabelece o calendário abaixo, para 
solicitação de material em 2016.

Estatuto da Pessoa com 
Deficiência entra em

vigor no Brasil
Entrou em vigor a Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI), também chamada de Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
13.146/2015), que afirma a autonomia 
e a capacidade das pessoas com algum 
grau de deficiência para exercerem atos 
da vida civil em condições de igualdade 
com as demais pessoas. 

As inovações trazidas pela nova lei al-
cançaram, entre outras, as áreas de saú-
de, educação, trabalho, assistência social, 
esporte, previdência e transporte.

Justiça Federal em Paulo Afonso suspende 
aquisição da Gaspetro pela japonesa Mitsui

Magistrado questiona transparência e valor da transação
O juiz federal da Subseção Judiciária 

de Paulo Afonso João Paulo Pirôpo de 
Abreu, em ação popular movida por José 
Gama Neves, da Direção Executiva do 
DEM na Bahia, deferiu parcialmente limi-
nar para suspender de imediato a aqui-
sição de 49% da Gaspetro pela empresa 
japonesa Mitsui Gás e Energia do Brasil. 

O negócio, concluído em dezembro, 
rendeu à Petrobras R$ 1,9 bilhão. Na 
mesma decisão, o magistrado determinou 
a intimação da Mitsui Gás e Energia do 
Brasil Ltda. sobre o impedimento da em-
presa para executar e operar as atividades 
de distribuição de gás provenientes do ne-
gócio debatido nos autos e a intimação da 
Petrobrás e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda para apresentar em cinco dias, cópia 
de toda a documentação relativa à venda 
dos 49% da Gaspetro para a Multinacional 
japonesa

O magistrado indeferiu, por ora, o pedi-
do de indisponibilidade dos bens da empre-
sa Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., por 
se tratar de uma multinacional solvente, 
com capacidade financeira suficiente para 
arcar com eventuais prejuízos apurados no 
decorrer do processo.

Para concessão da liminar o Juízo consi-
derou o periculum in mora: “a negociação 
da venda de 49% da Gaspetro à Mitsui já 
se encontra em estágio bastante avançado 
e que a continuidade da transação vultosa 
que se relata nos autos, caso confirmada 
sua ilegalidade, poderá provocar pujan-
te prejuízo aos cofres públicos e, via de 
consequência, a toda sociedade de uma 
forma geral”.

E continua a decisão: “Nesse passo, pe-
los valores envolvidos no negócio jurídico 
debatido nos autos, que alcançam a casa 
dos bilhões de reais, é imprescindível a 
adoção de medidas enérgicas e imediatas 
por este Juízo para se evitar o que ocor-
reu, a titulo de exemplo, na compra pela 
Petrobrás de uma refinaria de petróleo em 
Pasadena, Texas (EUA), no ano de 2006, 
cujas recentes investigações promovidas 
em conjunto pelo TCU, Ministério Público 
Federal e Polícia Federal apontam para for-
tes suspeitas de superfaturamento e eva-
são de divisas na negociação”

Segundo o juiz federal, caso não seja 
imediatamente sustada a operação comer-
cial, corre-se o sério risco de não conseguir 
mais recuperar o prejuízo resultante dela, 
tal como ocorreu com Pasadena.

Outro requisito citado foi o fumus boni 
iuris. Tratando-se da alienação de patrimô-
nio público a uma multinacional japonesa, 
importante destacar o que disciplina a Lei 
de licitações a respeito do procedimento a 
ser adotado: compras e alienações das em-
presas públicas, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente prece-
didas de licitação, ressalvadas as hipó-
teses previstas na Lei 8.666/93.

Diz a decisão: “Certo é que a transa-
ção debatida nestes autos rendeu à es-
tatal R$ 1,9 bilhão e permitiu o alcan-
ce da meta da Petrobras de economizar 
US$ 700 milhões no ano de 2015, 
conforme programa de desinvestimento 
previsto no Plano de Negócios e Gestão 
2015-2019 da empresa, o que indica 
que a venda pode ter sido usada como 

instrumento para se alcançar, a qual qual-
quer custo, a meta de desinvestimento da 
Petrobras no ano passado, sem, contudo, 
atentar para os procedimentos legais pré-
vios e a valorização real de mercado dos 
ativos da empresa alienada”. 

O juiz declara: “Chegou a hora de o Po-
der Judiciário definir se a Petrobrás segui-
ra adotando as mesmas práticas nas suas 
transações comerciais de venda de ativos, 
ou seja, sem licitação, negócios sigilosos, 
com suspeitas de preços subfaturados, 
com fortes suspeitas de ilegalidades, a se-
rem posteriormente investigados, tal como 
está acontecendo com a Operação Lava 
Jato, gerando prejuízos bilionários, não só 
a própria empresa, como para a União e 
para toda a sociedade.”

E conclui: “Por outro lado, o Poder Ju-
diciário poderá optar a impor à Petrobrás 
o caminho da legalidade e da constitucio-
nalidade, com a realização de licitação, 
com concorrência pública e transparente, 
como deve ser a gestão da coisa pública, 
sempre buscando o melhor resultado fi-
nanceiro para a empresa”.

O que acontece com os bens 
apreendidos pela Justiça?

O Manual de Bens Apreendidos, pu-
blicado pelo CNJ, define a destinação do 
que é apreendido pela Justiça. Há casos, 
como quando os acusados criam gado, que 
os animais podem ser apreendidos e entre-
gues provisoriamente a fiéis depositários, 
que ficam responsáveis pela “manutenção 
em bom estado” do rebanho. Esse procedi-
mento é utilizado quando os animais não 
estão relacionados a crime ambiental, mas 
possuem valor econômico.

Destruição – A Justiça também pode 
determinar a destruição de bens, sempre 
que tiverem sido inutilizados, por exemplo. 
O mesmo procedimento deve ser tomado 
em relação a drogas apreendidas, após pe-
rícia técnica da polícia. Até a realização da 
perícia, que visa reservar amostra mínima 
dos entorpecentes, as “substâncias que 
gerem dependência deverão permanecer 
depositadas nas dependências da polícia”.

Perdimento – Dinheiro e outros bens en-
contrados com pessoas presas em flagrante 
por tráfico de drogas podem ser declaradas 

de posse da União, desde que os autos do 
processo caracterizem os valores como pro-
duto do crime. O juiz pode determinar o 
depósito do dinheiro em conta judicial ou 
a remessa dos valores para o Fundo Nacio-
nal Antidrogas. Moeda estrangeira deve ser 
convertida em moeda nacional.  

Restituição – Da mesma forma que o 
bem apreendido pode deixar de pertencer 
ao acusado do crime, pode lhe ser devol-
vido em determinados casos. É o que deve 
ocorrer, por exemplo, em relação à agenda 
de contatos contida em aparelhos celula-
res apreendidos pela Justiça. Segundo o 
Manual de Bens Apreendidos, os números 
e nomes anotados no telefone podem ser 
restituídos ao seu proprietário, segundo 
avaliação do juiz, mesmo que o aparelho 
continue retido pelo Judiciário.

Avaliação – O Manual lista uma série de 
procedimentos que devem ser adotados an-
tes da destinação final dos bens apreendi-
dos, de acordo com cada demanda judicial. 
O artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais, 

por exemplo, determina que “madeira e 
produtos perecíveis” sejam avaliados e do-
ados. Imóveis também podem ser subme-
tidos à avaliação, mas para garantir que o 
acusado tenha meios de ressarcir os danos 
que causou ou as multas aplicadas pela 
Justiça. O juiz pode determinar também a 
realização de operações contábeis, como o 
cálculo de multas devidas e a atualização 
monetária de valores devidos por pessoas 
condenados pela Justiça.

Alienação antecipada – Para evitar a su-
perlotação dos depósitos, pátios e demais 
instalações onde a Justiça guarda os bens 
apreendidos, ou ainda o seu perecimento 
ou perda de valor de mercado, os juízes po-
dem promover a alienação de parte desse 
acervo. Leilões dão vazão à quantidade de 
objetos sob custódia do Poder Judiciário. 
O Manual do CNJ lista as orientações ne-
cessárias aos magistrados responsáveis por 
realizar alienações antecipadas, inclusive 
com modelos de decisões judiciais e ofícios 
às pessoas – físicas e jurídicas – envolvidas 
no processo.


