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Aniversariantes
Hoje: Erverton Bastos (NUCAF), Sue-
ly Azevedo Batista (11ª Vara), Rafael 
Carvalho Ribeiro (13ª Vara) e Camila 
Oliveira de Souza (Campo Formoso). 
Amanhã: Márcia da Silva Sampaio 
(11ª Vara), Nilton Bérgson de Jesus 
(23ª Vara), Silvia Nogueira Santana 
(3ª Vara), Joel Luiz Costa (4ª Vara), 
Amanda Pivetta Suaid (Eunápolis), 
Bruna Saback de Almeida Rosa (14ª 
Vara). Parabéns!!!
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Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da Seção 
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revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. 
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Ações civis públicas podem ter 
prioridade em varas especializadas

Informações sobre bens e rendas
Todos os servidores, independente do exercício de FC ou CJ no ano de 2013, deve-

rão fazer a quitação anual das informações 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 (quando ingressou no exercício inicial de FC ou 
CJ ou em qualquer momento) pelo preenchimento 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 removí-
vel – arquivos dec. e rec.) no SARH dos dados da declaração de imposto de renda 
entregue à Receita Federal ou que optaram pelo preenchimento do formulário deno-
minado Anexo I – TCU (DBR – Declaração de Bens e Rendas) a obrigação permanece 
neste ano, podendo novamente optar por uma dessas duas formas, o que continuará 
gerando a obrigação 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.       

Fórum da Copa pede 
informações aos TRFs
 O Fórum Nacional de Coordenação 

das Ações do Poder Judiciário para a 
Copa do Mundo encaminhou aos pre-
sidentes e corregedores dos cinco TRFs 
ofício pedindo informações sobre os pre-
parativos para a Copa do Mundo.  

A decisão foi tomada em reunião en-
tre o Fórum da Copa, representantes da 
Justiça Federal e da Defensoria Pública 
da União. "Teremos um grande fluxo de 
estrangeiros no país, chegando por todas 
as fronteiras. Além disso, o evento terá 
o envolvimento direto de autoridades fe-
derais. Então, qualquer tipo de incidente 
que ocorra relacionado a essas autorida-
des e aos atos que elas praticam é de 
competência da Justiça Federal", explicou 
o juiz do TRF1 e coordenador do subgrupo 
da Justiça Federal, Alexandre Vidigal. 

Segundo Vidigal, a Justiça Federal 
pode vir a ter aumento no número de de-
mandas e é importante que os tribunais 
se preparem de forma antecipada. Entre 
os fatos que podem gerar demandas à 
Justiça Federal ele cita o impedimento 
para entrada de mercadorias ou pessoas 
no país, o contrabando, o uso de moeda 
falsa e crimes em aeronaves ou navios. 

"Teremos um cenário que poderá im-
plicar numa realidade diferenciada para 
o nosso trabalho", disse. De acordo com 
o magistrado, ainda não há entre os TRFs 
uma posição única nas condutas a serem 
tomadas em preparação à Copa. "Essas 
condutas têm sido esparsas", afirmou. 

A ideia é detectar carências, buscar 
soluções conjuntas e promover a interli-
gação entre os tribunais e os órgãos que 
atuam em áreas relacionadas à compe-
tência da Justiça Federal.

O TRF1 entendeu que uma segurada 
do INSS não precisa devolver ao erário 
valores que recebeu indevidamente da 
autarquia, por erro da própria instituição. 

O processo teve início na Justiça Fede-
ral de Minas Gerais quando o juiz julgou 
procedente o pedido da parte autora, de-
terminando que o INSS se abstivesse de 
promover qualquer cobrança a título de 
ressarcimento de valores supostamente 
recebidos a mais. Por outro lado, o juízo 

TRF1 decide que segurada não precisa 
devolver valores recebidos a mais do INSS

julgou improcedente o pleito de auxílio-
-doença, por entender que o laudo pericial 
afirmou que a requerente não estava aco-
metida de enfermidade que a incapacitasse 
para as atividades habituais e muito menos 
para todo e qualquer tipo de trabalho. 

O INSS apelou ao TRF1, alegando 
que há expressa autorização legal para 
que a autarquia realize a cobrança de 
parcelas recebidas de boa-fé. 

O relator, desembargador federal Ney 
Bello, argumentou que a jurisprudência do 
STJ e do TRF1 é firme no sentido da ne-
cessidade de ocorrerem simultaneamente 
três circunstâncias para que não haja devo-
lução ao erário dos valores indevidamente 
pagos ao servidor/segurado. São elas: a) 
que o servidor/segurado tenha percebido 
as verbas de boa-fé; b) que ele não tenha 
concorrido para a sua percepção; e c) que 
o pagamento efetuado tenha decorrido de 
erro da administração na interpretação da 
norma aplicável ao caso concreto. 

"Assim, não pode a parte autora ser 
responsabilizada pelo equívoco, não 
sendo devida a restituição ao erário de 
valores de natureza alimentar recebidos 
supostamente a maior e de boa-fé, em 
razão do fato de serem verbas, em regra, 
de caráter irrepetível, bem como em ho-
menagem à segurança das relações jurí-
dicas", explicou o magistrado. "Ressalto, 
ainda, que, na verdade, não houve ne-
nhum pagamento indevido. Perceba-se 
que, como a autora não estava de fato 
trabalhando nessas empresas, o auxílio-
-doença por ela recebido lhe era devi-
do", esclareceu o desembargador. 

O relator, portanto, negou provimento 
à apelação do INSS e manteve a senten-
ça que declarou a inexistência de débito 
junto à autarquia e também deu provi-
mento ao recurso da autora para deter-
minar que os honorários advocatícios de-
vam ser compensados de parte a parte, 
na forma do art. 21, caput, do CPC

Em abril de 2004, o JFH publicou a 
notícia que destacamos abaixo.

27/04/2004  Programa de Coleta 
Seletiva de Lixo- Recicla Jus – Foi rea-
lizado na tarde de ontem, o lançamen-
to do Programa de Coleta Seletiva de 
Lixo desta Seção Judiciária. Idealizado 
pelos servidores da  área administrati-
va  e apoiado pela Direção do Foro, o 
“Recicla Jus” teve como marco inicial 
a plantação de mudas de diversos ti-
pos de árvores, ao longo do muro do 
estacionamento dos servidores. Estas 
árvores atuarão como o símbolo do 
Programa, lembrando que a finalidade 
da seleção do tipo de lixo destinado a 
ir para a natureza, é a de contribuir 
para a preservação do meio ambiente.

Durante o evento, que contou com 
a presença de juízes, servidores e pres-
tadores de serviço da Justiça Federal, 
o juiz diretor do Foro, Evandro Reimão 
dos Reis, ressaltou a importância do 
material a ser reciclado e os benefí-
cios que traz para a sociedade, uma 
vez que diminui a poluição e gera em-
pregos para os catadores de lixo, que 
passam a trabalhar nas cooperativas 
de coleta seletiva.

Segundo a diretora do NUMOI, 
Elizabeth Alves, a perspectiva do pro-
grama é a colocação de containers 
nesta Seccional, para que todos pos-
sam trazer de casa o lixo reciclável: 
garrafas Pet, embalagens de vidro, 
caixa de ovos de papelão, embalagens 
de shampoo e condicionador, latas de 
leite, latinhas de cerveja e de refrige-
rantes etc e, assim, haver uma parti-
cipação mais efetiva dos servidores no 
Programa de Coleta Seletiva de Lixo, o 
“Recicla Jus”. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Por sugestão do TRF1, as varas espe-
cializadas poderão ter preferência para pro-
cessar e julgar ações civis públicas, mesmo 
que o dano reclamado tenha ocorrido em 
outra localidade. A proposta foi aprovada 
em decisão terminativa pela Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado. 

Hoje, varas especializadas sediadas 
em capitais têm deixado de processar 
inúmeras ações civis públicas pelo fato 
de o dano contestado ter ocorrido no in-
terior do estado. Na ação civil pública, 
o Ministério Público e outras instituições 
propõem à Justiça a responsabilização 
de pessoas ou empresas que cometeram 
danos à coletividade, que podem prejudi-
car direitos de toda a sociedade ou de um 
grupo ou categoria de pessoas. 

É esse instrumento que permite a defe-
sa de direitos relativos a áreas como meio 

ambiente e segurança pública, além de in-
teresses de grupos ameaçados como, por 
exemplo, índios ou categorias profissionais. 

A especialização de varas para deman-
das coletivas complexas reforçará a inde-
pendência, a liberdade e a segurança dos 
magistrados, protegendo-os de eventuais 
pressões de agentes externos, de forte co-
moção local. Caso não haja apresentação 
de recurso para votação da proposta no 
plenário do Senado, a matéria seguirá di-
reto para a Câmara dos Deputados.


