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Aniversariantes
Hoje: Lara Lourdes Barbosa (DIREF),  
Cinthia Cecília Cunha (VIPAC), Nata-
lia Gomes Guimarães (Paulo Afonso), 
Josenil Batista e Franklin da Fonseca 
(ambos da 9ª Vara), Anderson Mota 
e Yuri dos Santos (ambos de Feira de 
Santana). Amanhã: Isac Merces dos 
Santos (Jequié), Érica Martins Bezerra 
(9ª Vara), Raimundo Nonato Silva Costa 
(NUCJU), Maria Dionícia Resende de 
Lima Mendes (8ª Vara), Natalia Dultra 
Pinheiro (Vitória da Conquista), Taina 
Jamine dos Santos Oliveira (22ª Vara) e 
Edineuza Leite de Lucena (CEF).

Parabéns!!!

TRF1 suspende liminares que prorrogaram
o prazo para inscrição no FIES

O presidente do TRF da 1ª Região, 
desembargador federal Cândido Ribei-
ro, suspendeu o efeito das decisões li-
minares proferidas pelos Juízos da 8ª 
Vara da Seção Judiciária de Mato Gros-
so e da 2ª Vara da Subseção de Vitó-
ria da Conquista que determinaram a 
prorrogação do prazo de inscrição para 
novos contratos do FIES, sob pena de 
multa diária em caso de descumpri-
mento.

No pedido de suspensão feito ao 
TRF1, a União e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
afirmam que a Lei 10.260/2001 esta-

belece quais são as fontes de receitas 
do fundo e concede ao seu agente ope-
rador o poder discricionário de estabe-
lecer limites de créditos para fins de 
concessão de financiamento com esses 
recursos.

Prosseguem os entes públicos sus-
tentando que “o estudante que por-
ventura se enquadre nos requisitos 
de concessão que abranja 100% dos 
encargos educacionais a serem finan-
ciados com recursos do FIES, terá essa 
concessão condicionada ao limite de 
crédito estabelecido pelo agente opera-
dor do FIES, ou seja, o estudante que 
ainda não contratou o financiamento 
possui mera expectativa de direito”.

Asseveram que o orçamento do 
FIES vem crescendo progressivamente 
ao longo dos anos e que os recursos 
destinados para 2015 estão compro-
metidos, “não havendo margem para 
novas contratações conforme determi-
nado nas decisões impugnadas”. Por 
fim, ponderaram que o Ministério da 
Educação garantiu a possibilidade de 
renovação de todos os contratos de fi-
nanciamento estudantil formalizados 

TRF1 confirma sentença da Subseção de Feira de 
Santana e crianças com menos de seis anos podem ser 

matriculadas no ensino fundamental
A 5ª Turma do TRF1 confirmou sen-

tença do juiz federal Fábio Moreira Rami-
ro, então titular da 1ª Vara da Subseção 
de Feira de Santana, e determinou que a 
União se abstenha de exigir o cumprimen-
to das Resoluções 01/2010 e 06/2010, 
ambas editadas pelo Conselho Nacional 
de Educação, relativas à restrição etária 
para ingresso no ensino fundamental. 
Com isso, crianças com menos de seis 
anos de idade, desde que comprovada a 
capacidade intelectual mediante avalia-
ção psicopedagógica, podem ser matri-
culadas no ensino fundamental.

A União recorreu contra sentença da 
Subseção de Feira de Santana susten-
tando, dentre outros argumentos, que 
“não há qualquer ilegalidade ou incons-
titucionalidade no limite imposto pelas 
resoluções mencionadas”. Afirma o ente 
público que “o desrespeito ao limite etá-
rio legal estimularia uma competição es-
púria por matrículas, em detrimento da 
efetiva garantia do direito universal das 
crianças brasileiras a uma educação de 
qualidade”.

A apelante defende que, ao estabele-
cer este limite, o Conselho Nacional de 
Educação “protege a infância evitando o 
ingresso no ensino fundamental de crian-

ças que ainda não estão emocionalmente 
aptas ou socialmente adaptadas ao novo 
ciclo educacional”. Finaliza destacando 
que o “acesso ao ensino fundamental às 
crianças menores de seis anos não lhes 
assegura o direito à educação, visto que 
a legislação pátria oferece a elas a edu-
cação infantil adequada às suas neces-
sidades”.

O relator, desembargador federal Sou-
za Prudente, discordou das alegações 
apresentadas pela União. “Na hipótese 
dos autos, tendo a criança cumprido a 
etapa da educação infantil, é razoável que 
possa ter acesso ao ensino fundamental 
mediante matrícula em instituição de 
ensino no tempo em que completar seis 
anos de idade, independentemente da 
data de aniversário, por imposição direta 
das normas insculpidas nos incisos I e 
IV do artigo 208 da Constituição Federal 
e no artigo 32 da Lei 9.394/1996, não 
se impondo a estipulação de um marco 
temporal para a efetivação da matrícula, 
como no caso”, esclareceu.

Nesse sentido, observou o magistra-
do, “as Resoluções 01/2010, 06/2010 
e 07/2010 da Câmara de Educação Bá-
sica do Conselho Nacional de Educação 
extrapolam o seu poder regulamentar, 

em razão da ausência de previsão cons-
titucional e legal nesse sentido, caracte-
rizando-se, assim, ilegítima a restrição 
estabelecida nas referidas normas”.

O relator finalizou seu entendimen-
to ressaltando que a sentença proferida 
pelo Juízo de primeiro grau “encontra-se 
em sintonia com o exercício do direito 
constitucional à educação e com a ex-
pectativa de futuro retorno intelectual em 
proveito da nação, que há de prevalecer 
sobre formalismos eventualmente inibi-
dores e desestimuladores do potencial 
científico daí decorrente”.

Com esses fundamentos, a Turma, 
por maioria, negou provimento à apela-
ção da União Federal e à remessa oficial, 
nos termos do voto do relator.

anteriormente e reservou dotação or-
çamentária para expandir o programa 
em número equivalente a um terço dos 
contratos formalizados em 2014.

Ao analisar o pedido, o presidente 
do TRF1 destacou que as decisões pro-
feridas em primeiro grau “invadem a 
esfera de competência da Administra-
ção Pública, em seu juízo discricionário 
de conveniência e oportunidade, de ge-
rir as verbas destinadas no orçamento 
público, interferindo nas políticas vol-
tadas ao financiamento estudantil, de 
modo a acarretar grave lesão à ordem e 
à economia pública”.

O desmbargador federal ainda afir-
mou que “a execução das decisões im-
pugnadas tem potencial lesivo grave, 
principalmente se levarmos em consi-
deração a extensão da decisão proferi-
da e o real efeito multiplicador de de-
mandas idênticas, visto que, consoante 
levantamento do FNDE entre os dias 5 
e 6 de maio de 2015 foram detectadas 
30 ações buscando o desbloqueio do 
SisFIES para a realização de novas ins-
crições após o encerramento do prazo”.

Fonte: TRF 1
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Maman de Louise 
Bourgeois

Maman (Mãe em francês) é uma das 
obras mais aclamadas da escultora fran-
co-americana, Louise Bourgeois. Cria-
da em 1999 utilizando aço inoxidável 
e bronze, a aranha gigante, que mede 
mais de 9 metros de altura e mais de 
10 metros de largura, possui ainda uma 
bolsa com 26 ovos de mármore simbo-
lizando a cria.

 A escultura do aracnídeo faz alu-
são à mãe de Louise. “A aranha é uma 
ode à minha mãe. Ela era minha melhor 
amiga. Como uma aranha, minha mãe 
era uma tecelã. Minha família tinha um 
negócio na indústria da restauração de 
tapeçaria e minha mãe era encarregada 
pelo workshop. Como as aranhas, minha 
mãe era muito inteligente. Aranhas são 
presenças amigas por comerem mosqui-
tos. Nós sabemos que os mosquitos es-
palham doença e são, portanto, indese-
jáveis. Então, as aranhas são prestativas 
e protetoras, tal como a minha mãe.

 Hoje, a obra de Bourgeois tem 
réplicas expostas em cinco locais: Tate 
Modern no Reino Unido; National Gal-
lery of Canadá no Canadá; Guggenheim 
Museum Bilbao na Espanha; Mori Art 
Museum no Japão e no Leeum, Sam-
sung Museum of Art na Coréia do Sul. 
Além das réplicas permanentes, algu-
mas réplicas foram expostas provisioria-
mente em 20 locais por todo o mundo. 
O Museu de Arte Moderna (MAM) em 
São Paulo é um dos locais onde a obra 
ainda é exibida.

Obra-prima da Semana


