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Aniversariantes
Hoje: Almeron Bittencourt Soares (Vi-
tória da Conquista), Virginia Batista 
(NUCAF), Arabel Veiga Souza (15ª 
Vara), Paulo Sérgio Lima (18ª Vara) 
e Anderson do Nascimento (1ª Vara). 
Amanhã: Gabriel Gonçalves Machado 
(Vitória da Conquista). 
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Candidato a vaga em faculdade que 
omite a verdadeira renda de sua família 
para concorrer pelo sistema de cotas deve 
ter sua matrícula negada pela instituição.

 Com esse entendimento, o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região indeferiu 
recurso interposto por um estudante que 
desejava ingressar na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.

Conforme o edital do vestibular, para 
ser cotista o candidato deve comprovar 
uma renda per capita familiar inferior a 1,5 
salário mínimo. No caso do autor da ação, 
a família é composta por quatro pessoas: 
pai, mãe, ele e uma irmã. Ao apresentar 
documentação, sustentou que viviam com 

Universidade pode negar matrícula a 
candidato por cotas que omite renda

o salário do pai, de R$ 1.852, 
e uma bolsa de estudos de R$ 
400 da irmã. 

Entretanto, verificou-se que 
seu pai tem uma microempresa 
com faturamento bruto anual 
de mais de R$ 300 mil e nas 
contas de poupança do autor 
e de sua irmã havia depósito 
mensais médios superiores a 
R$ 800.

Após ter a matrícula negada, 
o candidato ajuizou mandado 
de segurança julgado improce-
dente. Na apelação, alegou que 

a instituição teria somado indevidamente o 
pro-labore do pai e o lucro da empresa. 

Segundo a relatora do processo, desem-
bargadora federal Vivian Caminha, “inde-
pendentemente do critério a ser adotado 
em relação à renda do genitor (soma do pro 
labore com o lucro arbitrado da microem-
presa), há indícios de que houve omissão 
de receitas, uma vez que o padrão de gas-
tos informados pela família é incompatível 
com a renda mensal declarada, não se en-
quadrando, portanto, nos critérios de vagas 
para estudantes oriundos de famílias com 
renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 
per capita, nos termos da Lei 12.711/2012 
e do Edital do Concurso Vestibular 2014”.

Subseções Judiciárias de Irecê e Jequié 
extinguem processos contra ex-prefeitos 
dos Municípios de São Gabriel e Irajuba

O juiz federal da Subseção de Irecê 
Gilberto Pimentel Gomes Jr. julgou extinta 
ação civil pública de improbidade adminis-
trativa movida pelo Município de São Ga-
briel contra seu ex-prefeito Edes da Rocha. 

Segundo o autor, sob a gestão do en-
tão prefeito, em 2004, foram recebidos 
recursos relativos ao Programa de Apoio à 
Educação de Jovens e Adultos, sendo  de-
tectadas fraudes na sua aplicação como 
utilização de notas fiscais de fornecedores 
que não receberam as verbas e superfatu-
ramento na aquisição de material escolar.

Ocorre que em outro processo, foi profe-
rida sentença, com trânsito em julgado, pela 
Subseção de Feira de Santana, tendo o juiz 
verificado identidade entre as demandas: 
partes, objeto e causa de pedir idênticos.

A ação citada tratou das mesmas irre-
gularidades: a capacitação dos professores 
foi realizada com carga horária inferior a 
prevista e superfaturamento na aquisição 
de livros didáticos em até 155%, culmi-
nando na condenação do acusado a res-
sarcir integralmente os danos; suspensão 
dos direitos políticos por seis anos; multa 
correspondente ao valor do dano; proibição 
de contratar com o Poder Público por cinco 
anos; perda da função pública e de valores 
acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio.

Diz o magistrado “A coisa julgada é 
um instituto de extrema importância, por 
ligar-se diretamente ao princípio da segu-
rança jurídica. A própria Constituição Fe-
deral tratou de incluir a proteção à coisa 
julgada dentre os direitos fundamentais 
dada sua importância no contexto jurídico 
do Estado Democrático de Direito”

E continua a sentença: “O fundamento 
desta proteção é que as decisões judiciais 
merecem ser prestigiadas com certa esta-
bilidade, a fim de que os cidadãos não se 
vejam sempre atemorizados com a possi-
bilidade de que uma questão já decidida 
de forma definitiva pelo judiciário venha 
ser reapreciada por outro juiz”

Para o juiz, uma nova condenação re-
presentaria um verdadeiro bis in idem e 
uma absolvição geraria um conflito entre 
decisões, situações de insegurança jurídica 
que devem ser afastadas por completo.

SUBSEÇÃO DE JEQUIÉ

Já a juíza federal da Subseção de Jequié 
Karine Costa Rhem da Silva julgou extinta 
ação civil pública de improbidade adminis-
trativa movida pelo município de Irajuba 
contra o ex-prefeito Humberto Franco. 

O município pleiteava a condenação 
do ex-gestor pela ausência de prestação 

Novas instalações
A Central de Mandados que ocupava 

dois espaços no térreo e no 2ª andar do 
Edifício Anexo mudou-se para o 2º Subsolo 
do mesmo prédio, em frente à 17ª Vara.

As representações do MPF e PFN  pas-
saram a funcionar no 2º andar do prédio 
anexo, onde antes ficava parte da CEMAN.

A sala do térreo, também desocupada 
pela CEMAN, passou a abrigar a represen-
tação da OAB.

A Câmara Regional Previdenciária, que 
estava no Anexo da Marcenaria, funcionará 
no mesmo local da CEMAN, no 2º Subsolo 
do prédio anexo. No prédio da Marcenaria 
irá funcionar a sala do SINDJUFE.

NUCRE informa
O NUCRE alerta todos os servidores so-

bre o prazo para opção ao regime de previ-
dência complementar. 

Segundo o parágrafo 7º do art. 3º da 
Lei nº 12.618/2012, o prazo de opção 
para aderir ao Regime de Previdência Com-
plementar se encerra em 13/10/2015. O 
exercício dessa opção tem caráter irrevogá-
vel e irretratável. 

Os servidores optantes pelo Regime de 
Previdência Complementar farão jus ao 
benefício especial - art. 3º, §1º, da Lei nº 
12.618/2012. 

de contas de recursos federais recebidos 
pelo município, no ano de 2001, através 
de convênio firmado com a Secretaria Na-
cional de Desenvolvimento Social.

O MPF suscitou a prescrição das pe-
nas previstas na Lei de Improbidade Ad-
ministrativa, à exceção do ressarcimento 
ao erário. A magistrada concordou com o 
MPF quanto à prescrição, visto que trans-
corridos mais de cinco anos entre o encer-
ramento do segundo mandato do Réu e o 
ajuizamento da ação, motivo pelo qual a 
inicial deveria ser rejeitada quanto às pe-
nas previstas na LIA, à exceção do ressar-
cimento ao erário.

Quanto ao pleito do MPF, de que a parte 
autora fosse intimada a emendar a inicial 
para postular o ressarcimento, a julgadora 
entendeu que não deve prevalecer, visto que 
o Município não é parte legítima para postu-
lar o ressarcimento de verbas federais.

A julgadora declarou que o ressarcimen-
to, não poderia ser requerido na ação, uma 
vez que o ente federal legítimo manifestou, 
expressamente, seu desinteresse em inte-
grar o polo ativo da demanda mas nada 
impede que o faça em ação própria, dada 
a imprescritibilidade da pretensão ou que o 
MPF o faça, já que também é legítimo para 
postular o ressarcimento”.

Auxílio pré-escolar
De acordo com a Resolução n. 

346/2015 do Conselho da Justiça Fede-
ral, que altera dispositivos da Resolução 
n. 04/2008, magistrados e servidores com 
dependentes que completaram ou comple-
tam seis anos após 31 de março, impedido 
de ingressar no ensino fundamental, em 
razão de disposições do Conselho Nacional 
de Educação ou de outro órgão competen-
te, terão direito a continuar recebendo o 
benefício do auxílio pré-escolar até dezem-
bro, mediante requerimento específico em 
que declare o referido impedimento, deven-
do juntar comprovante de permanência do 
dependente na pré-escola. 

O solicitado documento deve ser enca-
minhado ao NUCRE via SEI. 

Primeira Região na 
WEB TV Edição 245
 Abertos os trabalhos da Correição Ex-

traordinária promovida pelo CNJ no TRF da 
1ª Região;  Reportagem especial no pro-
grama Inteiro Teor apresenta o trabalho da 
equipe de reportagem do Tribunal que foi co-
nhecer o antigo Sanatório Santa Isabel, em 
Betim e mostra como sobrevivem pacientes 
com hanseníase que têm conseguido, via ju-
dicial, o direito à pensão vitalícia;  Sessão 
solene de apresentação do desembargador 
federal Hercules Fajoses - dia  18/8 na Sala 
de Sessões Plenárias.   Participe: primeira-
regiaonawebtv@trf1.jus.br


