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Aniversariantes
Hoje: Advalk Pereira (Itabuna) e Val-

mir Santiago dos Santos (VIPAC). Ama-
nhã: Cristina Furtado da Conceição (21ª 
Vara), Márcia Dias (NUASG), Benedito 
Moreira Junior (Campo Formoso), Diego 
Lázaro Santos (20ª Vara) e Francisco 
Luiz Eugênio Moreira Silva (Juazeiro).

Parabéns

A 6ª Turma do TRF1 manteve sentença 
da 11ª Vara da Seção Judiciária da Bahia 
e autorizou, por unanimidade, a renovação 
de matrícula de uma estudante do curso 
de Direito da União Metropolitana para 
Desenvolvimento da Educação e Cultura 
(UNIME), de Salvador, que se encontrava 
inadimplente com a instituição.

A aluna é beneficiária do programa de 
Financiamento Estudantil (FIES), que co-
bre 100% dos encargos educacionais, mas 
acabou assumindo mensalidades extras 
pelo fato de ter sido reprovada em algumas 
disciplinas, que precisaram ser cursadas 
novamente.

TRF 1 mantém sentença da 11ª Vara 
e autoriza matrícula de beneficiária 
do FIES em débito com faculdade

Para a faculdade, não cabia à aluna 
“argumentar que não teria ciência de que 
a inclusão de disciplinas além do permi-
tido pela grade ensejaria a cobrança de 
valores além dos repasses efetuados” pelo 
programa do governo federal.

Com os débitos gerados, a instituição de 
ensino impediu a matrícula da estudante e 
a realização de aditamento do FIES. Mas 
apesar de a Lei 9.870/99, que trata das 
anuidades das instituições de ensino parti-
culares, prever que a matrícula de inadim-
plentes poderá sofrer restrições, o relator 
da apelação, desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, entendeu que “a negativa 

da renovação da matrícula como meio coer-
citivo para receber créditos” não é razoável.

O magistrado considerou o fato de que 
a aluna já estaria em fase de conclusão do 
curso, além de a faculdade dispor de ou-
tros mecanismos para receber o valor que 
se encontra em aberto.

“O objeto jurídico tutelado é o direito à 
educação, especialmente quando disso não 
advier qualquer prejuízo de ensino, consi-
derando-se que o pagamento das mensa-
lidades será naturalmente suportado pelo 
crédito estudantil obtido”, ressaltou.

Fonte: TRF1

OPINIÃO: “STF deve corrigir em 14,23% 
a remuneração de servidores federais”

Por Carlos Mário Velloso - Ex-presidente do STF

“Além de regular os aumentos remune-
ratórios de servidores, que se direcionam 
a reengenharias ou revalorizações de car-
reiras específicas, o inciso X, do art.37, da 
Constituição Federal determina que, anu-
almente, todos devem, ao menos, receber 
uma recomposição equivalente à corrosão 
inflacionária para manter o valor real de 
seus salários. A primeira hipótese é cha-
mada de reajuste, que fica condicionada 
à discricionariedade do governo. Já a se-
gunda é denominada revisão geral anual, 
impositiva e que deve ser fixada em idên-
ticos índices para todos os servidores.

É conhecido o fato de que o funcio-
nalismo público federal, de longa data, 
sequer tem a recomposição inflacionária 
anual, diminuindo-se periodicamente os 
valores salariais batalhados com mui-
ta dificuldade. Como raro exemplo, em 
2003, foram editadas duas leis afetando 
a remuneração de servidores públicos fe-
derais, abrangendo civis e militares dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, de autarquias e fundações públicas 
federais. Por meio da Lei 10.697/2003, 
foi concedido o percentual de 1% a título 
de revisão geral da remuneração. No mes-
mo dia, foi criada a Vantagem Pecuniária 
Individual (VPI), de R$ 59,87, pela Lei 
10.698/2003, concedida indistintamente 
a todo o funcionalismo federal.

Ao instituir essa VPI em valor certo a 
todos servidores, a Lei 10.698/2003 mas-
carou uma revisão geral, burlando a regra 
da igualdade de índices. É que, com a 

concessão de R$ 59,87 
a todos esses servidores, 
os que ganhavam me-
nos tiveram um impac-
to remuneratório maior, 
violando a identidade 
de tratamento exigida 
constitucionalmente 
(Constituição Federal, 
artigo 37, inciso X). A 
conversão desse valor 

sobre a proporção da menor remuneração 
do funcionalismo resultava no percentual 
de 14,23%, que deveria ser o índice efe-
tivamente aplicado para todas as remune-
rações dos servidores federais.

Levada a discussão ao Poder Judici-
ário, o TRF da 1ª Região, pioneiramente, 
decidiu em favor dos servidores que não 
tiveram as suas remunerações revistas no 
percentual de 14,23%. Em seguida, o STJ 
passou a adotar o mesmo entendimento, o 
que levou, por exemplo, o STM, o Conselho 
Nacional do Ministério Público da União, o 
Ministério Público da União, o CJF e o TST 
a, administrativamente, concederem essa 
revisão a seus servidores.

Já o STF tem apresentado uma posição 
peculiar. Antes, quando a maioria dessas 
demandas não lograva êxito nas instâncias 
inferiores, a corte suprema não julgava a 
matéria, pois entendia não ser da sua com-
petência. Agora, diante dessas concessões 
judiciais e administrativas, a 2ª Turma do 
STF passou a suspender tais pagamentos, 
invocando, preponderantemente, a sua Sú-
mula Vinculante 37, que desencoraja deci-
sões judiciais que aumentem remuneração 
de servidores ao fundamento da isonomia.

Todavia, esse cenário está longe de ser o 
definitivo, não só porque não há pronuncia-
mentos do Plenário ou da 1ª Turma do STF, 
mas, principalmente, porque a corte ainda 
não se debruçou sobre a Súmula Vinculan-
te 51, na qual se entendeu inconstitucional 
a diferença de índices de revisão dados em 
1993 ao funcionalismo federal em situa-
ção juridicamente idêntica ao caso verten-

te (sendo favorável, portanto, à concessão 
da correção em 14,23% da remuneração 
dos servidores federais).

Por coerência, no embate entre as sú-
mulas vinculantes 37 e 51, o STF certa-
mente decidirá em favor da última. Isso 
porque o enunciado da Súmula Vinculan-
te 37 busca impedir equiparações remu-
neratórias com fundamento em isonomia 
ampla e genérica, sem maiores critérios 
(vedação que foi, inclusive, reforçada pela 
reforma constitucional de 1998). Ao pas-
so que a revisão geral não se reduz à mera 
alegação de isonomia, pois a Constituição 
Federal define um aspecto identitário com 
três requisitos específicos (anualidade, 
generalidade e índices idênticos), afinal a 
desvalorização da moeda é a mesma para 
todos os servidores.

Nota-se, portanto, que a isonomia 
ampla vedada na Súmula Vinculante 37 
(baseada na Constituição Federal, artigo 
39, §1º) é diversa do cuidado com a iden-
tidade específica autorizada pela Súmula 
Vinculante 51 (baseada na Constituição 
Federal, artigo 37, inciso X).

E a possibilidade jurídica da recompo-
sição inflacionária em 14,23% combina 
com a realidade econômica, pois o INPC 
mensurado no mês de janeiro de 2003, 
em relação aos 12 meses antecedentes, 
indica o percentual de 16,3294% de in-
flação. Quando comparado ao índice men-
surado ao final de junho de 2003, consta-
ta-se o percentual de 19,6355%. Acaso 
tome-se como parâmetro a inflação anual 
acumulada no ano de 2002, constata-se o 
percentual de 14,74%.

Assim, não há como sustentar que o 
índice de 14,23% seria um aumento de 
remuneração para esses servidores, pois 
sequer cobre a variação inflacionária que, 
pela Constituição Federal, deveria o po-
der público anualmente recompor. Se há 
rombo nas contas, seguramente é na dos 
servidores, desde 2003.”

Fonte: CONJUR

TRF1 transfere para  
31/10 comemorações do 
Dia do Servidor Público

O presidente do TRF1, por meio da 
Portaria Presi 253, transferiu para o dia 
31 de outubro de 2016, segunda-feira, 
as comemorações alusivas ao Dia do Ser-
vidor Público, previsto no art. 236 da Lei 
n. 8.112/1990 e suspendeu, nessa data, o 
expediente do Tribunal, das Seções e Sub-
seções Judiciárias da 1ª Região.

Pela mesma portaria, foram prorroga-
dos para o dia 3 de novembro, quinta-feira, 
os prazos que, porventura, devam iniciar-
-se ou completar-se nesse dia, nos termos 
do do §1º do art. 224 do CPC.

A decisão leva em conta a Portaria 
630/2015, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que divulga os dias 
de feriados nacionais e estabelece os dias 
de ponto facultativo no ano de 2016; o art. 
62, IV, da Lei 5.010 de 30/5/1966, que 
dispõe que será feriado na Justiça Federal, 
inclusive nos Tribunais Superiores, os dias 
1º e 2/11; e a manifestação favorável da 
Corregedoria Regional à transferência do 
feriado do dia 28/10  para o dia 31/10, 
extensiva a toda a 1ª Região.

Reajuste do Judiciário 
ainda aguarda sanção

O projeto de reajuste salarial dos servi-
dores do Judiciário Federal (PLC 29/2016) 
ainda aguarda a sanção presidencial, em-
bora já tenha chegado ao Palácio do Pla-
nalto para receber a assinatura do presi-
dente interino, Michel Temer. 

Com isso, os servidores deixaram de re-
ceber a parcela de junho do reajuste, que 
variava entre 3% e 4,76%, dependendo do 
cargo e do padrão na carreira.

O percentual de reajuste da parcela do 
mês de junho será mantido e, após a san-
ção presidencial, sairá juntamente com a 
parcela do mês de julho.

O presidente tem até o dia 20/7 para 
sancionar o projeto. O reajuste está previs-
to para ser pago em três parcelas (junho, 
julho e novembro deste ano) mas a LDO 
restringe o pagamento retroativo de verbas 
referentes aos meses anteriores à entrada 
da vigência da lei. 


