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Câmara Menezes (SECAD) e William 
Pinheiro (Feira de Santana).Parabéns!!!
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FGTS pode ser 
usado para pagar 

pensão alimentícia
O FGTS pode ser utilizado para pa-

gamento de pensão alimentícia segundo 
entendimento reafirmado pela TNU dos 
JEFs que decidiu restabelecer uma sen-
tença que havia autorizado a expedição 
de alvará para levantamento do saldo do 
FGTS para que um trabalhador de Santa 
Catarina pudesse pagar montante decor-
rente de pensão homologada em ação de 
investigação de paternidade.

O FGTS só pode ser utilizado em de-
terminados casos mas o juiz federal da 
TNU Gláucio Maciel, explica que o saque 
do Fundo pode ocorrer em outras hipóte-
ses não previstas na legislação.

“Entre elas, segundo o entendimen-
to do STJ, está a obrigação alimentícia 
devida pelo titular da conta vinculada a 
seus dependentes, em decorrência dos 
princípios constitucionais da proporcio-
nalidade e da dignidade da pessoa hu-
mana”, fundamentou o magistrado em 
seu voto. Segundo o relator, o acórdão da 
Turma Recursal de Santa Catarina des-
toou da decisão do STJ, que deve pre-
valecer, porque as hipóteses legais são 
apenas exemplares e a necessidade de 
alimentos é consequência do direito à 
vida, assegurado pela Constituição.

TRF1 reforma sentença da 14ª Vara 
e determina desbloqueio dos bens 

de ex-presidente de fundação baiana
4ª Turma do TRF1 reformou senten-

ça da 14ª Vara que havia determinado 
a indisponibilidade dos bens, até o limi-
te de R$ 2 milhões, da ex-presidente da 
Fundação para o Desenvolvimento Sus-
tentável (Fundese) pela prática do ato de 
improbidade administrativa.

 A denúncia contra a ex-presidente da 
Fundese, contra o ex-prefeito de Cama-
çari e contra a própria Fundação foi feita 
pelo Ministério Público Federal. Segundo 
o MPF, durante a gestão do ex-prefeito foi 
firmado convênio entre o município e o 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes para a elaboração do pro-
jeto executivo de engenharia da variante 
ferroviária de Camaçari. O acordo, que 
resultou na contratação direta da Funde-
se, por intermédio de processo de inexi-
gibilidade de licitação, previa a liberação 
de recursos da União na ordem de R$ 2 
milhões e contrapartida do município no 
valor de R$ 105.263,00.

 Para o Ministério Público, o contrato 
não deveria ter sido firmado sem a reali-
zação de licitação. Isso porque não estão 
caracterizadas a inviabilidade de compe-
tição, a natureza singular dos serviços 
contratados e a notória especialização da 
empresa, com base no art. 25 da Lei n.º 
8.666/1993, a justificar a ausência de 
licitação. No entendimento do autor da 
denúncia, tais atos importaram em en-

riquecimento ilícito e prejuízo ao erário, 
o que caracteriza improbidade adminis-
trativa.

A 14ª Vara entendeu que ficou com-
provada a prática do ato de improbidade 
administrativa, razão pela qual determi-
nou a indisponibilidade dos bens da ex-
-presidente da Fundese. no TRF1 a fun-
dação sustentou que não foi constatado 
prejuízo ao erário ou conduta ilícita ou 
enriquecimento indevido para legitimar o 
bloqueio de todos os seus bens. Afirmou 
também que o convênio entre o Ministé-
rio dos Transportes e o Município de Ca-
maçari foi integralmente cumprido.

 O relator do processo, juiz federal 
convocado Marcus Vinícius Reis Bastos, 
acolheu os argumentos da ex-presidente 

da Fundese. Para o magistrado, os requi-
sitos que ensejariam a indisponibilidade 
dos bens não estão presentes. “O agra-
vado admite que, apesar de ter ocorrido 
a dispensa de licitação na execução do 
Projeto Executivo de Engenharia da li-
gação Ferroviária entre o Polo Petroquí-
mico de Camaçari e o Porto de Aratu, 
as obras foram concluídas. Logo, não se 
pode afirmar, por ora, quais seriam os 
valores de eventual dano ao erário”, res-
saltou.

 O julgador completou: “a mera dis-
pensa de licitação não justifica a decre-
tação de indisponibilidade de bens no 
valor total do convênio, nem mesmo do 
lucro obtido pela Fundese”.

Fonte: TRF1

Informações sobre 
bens e rendas

Todos os servidores, independente do 
exercício de FC ou CJ no ano de 2013, 
deverão fazer a quitação anual das infor-
mações sobre bens e rendas até 15/05, 
conforme Resolução n. 282 do CJF, de 
13/02/2014 e Portaria PRESI/CENAG/
TRF1 n. 48 de 25/04/2013,. 

Para quem optou anteriormente (quan-
do ingressou no exercício inicial de FC ou 
CJ ou em qualquer momento) pelo preen-
chimento do formulário denominado Anexo 
II – TCU (Autorização de Acesso), não há 
mais essa obrigação, estando dispensado 
anualmente e continuamente enquanto for 
vinculado à Justiça Federal da Bahia.

Para os que optaram no ano passado 
pela inserção eletrônica (por mídia re-
movível – arquivos dec. e rec.) no SARH 
dos dados da declaração de imposto de 
renda entregue à Receita Federal ou que 
optaram pelo preenchimento do formu-
lário denominado Anexo I – TCU (DBR 
– Declaração de Bens e Rendas) a obri-
gação permanece neste ano, podendo 
novamente optar por uma dessas duas 
formas, o que continuará gerando a obri-
gação anual ou optar pelo preenchimento 
do Anexo II, o que será feito apenas uma 
vez, dispensando o optante das entregas 
seguintes. 

Está proibida a entrega de cópia em 
papel da declaração de imposto de renda 
enviada à Secretaria da Receita Federal 
ou de qualquer relação de bens, que não 
seja nos formatos dos Anexos I e II – TCU.       

Grupo Cantarolando se apresentará 
no Jubileu de Prata do TRF1

O Grupo de Canto Cantarolando, regido pelo maestro Edvã Barbosa e formado por 
servidores, estagiários e terceirizados da Seção Judiciária da Bahia, foi convidado pela 
Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para se apresentar durante as 
comemorações do Jubileu de Prata do Tribunal, no próximo dia 7 de abril.

O Cantarolando executará três músicas sob a regência do seu maestro e, em segui-
da, integrará um grande coro, juntamente com o Coral do Tribunal para a execução e 
uma música especial para a data.

O Grupo de Canto Cantarolando é patrocinado pela ASSERJUF e pelo SINDJUFE.

Quer ganhar 
um blu-ray player?

A ASSERJUF dará de presente um 
aparelho de blu-ray para um associado 
nesta sexta-feira. E pode ser você.

Há alguns dias, a ASSERJUF, como 
faz todos os anos, organizou um quiz para 
testar o conhecimento dos seus associa-
dos sobre o Oscar. Todos receberam, por 
e-mail, uma lista com nove categorias.
Aquele que acertasse o maior número de 
ganhadores receberia um prêmio. Os cin-
co colegas mais bem colocados recebe-
rão seus prêmios nesta sexta-feira.

Mas quem não acertou os ganhadores 
do Oscar também poderá levar prêmios e  
se divertir participando de uma compe-
tição com perguntas sobre curiosidades 
do cinema. Poderá também, saborear um 
delicioso lanche e assistir a uma apre-
sentação do Grupo Cantarolando.

Ao final do game, o associado que 
acertar o maior número de perguntas le-
vará para casa um aparelho de blu-ray 
novinho em folha.

Haverá perguntas sobre filmes mu-
sicais, infantis, policiais, clássicos, sus-
penses, enfim, para todos os gostos.

Não perca. É nesta 6ª feira, às 15h, 
no auditório.


