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Aniversariantes
Hoje: José Eduardo Palmeira de 
Queiroz (SECAD), Renata Bandeira 
Machado Chaves (4ª Vara), Viviane 
Campos Trevisan (21ª Vara), Liliane 
Cardoso Cotrim Vieira (Guanambi), 
Alanna de Paula Alcantara dos Santos 
(Turma Recursal) e Cristiano Cardozo 
dos Santos (Fundação José Silveira). 
Amanhã: Fabrício Vampré de Oliveira 
Cortes (NUCRE), Selma Barros Coe-
lho (5ª Vara), Tatiana Lopes Céu Teles 
de Luna (Juazeiro) e Larissa Gomes 
Silva da Paz (23ª Vara).
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Seminário Internacional 
continua amanhã

O Seminário Internacional: Acesso à 
Justiça, Direitos Sociais e Políticas no Es-
tado Social Democrático: Programa Inter-
disciplinar, que teve início hoje, na sede 
desta Seccional, termina amanhã. 

No último dia do evento, o público terá 
oportunidade de assistir às conferências: 

 “Judicialização das Políticas Pú-
blicas: Limites Reflexivos e a Perspec-
tiva da Decisão.” (Prof. Walber Araujo 
Carneiro).

 “Acesso à Justiça de Direito à 
Saúde: Sobre a Necessidade de Fixação 
de Critérios Objetivos  de Fundamenta-
ção das Decisões Concretizados do Di-
reito à Saúde.” (Prof. Francisco Bertino 
Bezerra de Carvalho).

 “Água, direito e política. So-
ciologia e pesquisa dos Direitos 
Ambientais.”(Profª Marta Biagini). 

 “Tolerância, Intolerância, Processo 
e Acesso à Justiça.” (Prof. Paulo Bezerra). 

 “Direito à Saúde Individual e à 
Saúde Coletiva na Perspectiva do Acesso 
à Justiça.”(Prof. Wilson Alves de Souza).

 “A Guerra: Pior Forma de Dene-
gação de Justiça”. (Prof. Ricardo Rabi-
novich-Bekman).

Ao final do evento, haverá o lançamen-
to do livro: “ A estaca Zero: o projeto de 
tese em direito. Experiências, conceitos 
e exemplos”, da Professora Andrea Laura 
Gastron. Também será lançado o livro: 
“Acesso à Justiça, Cidadania, Direitos 
Humanos e Desigualdade Sócio-econo-
mica: Uma Abordagem Multidisciplinar. 
Estudos em Homenagem ao Professor 
Ricardo Rabinovich-Bekman”; e a Revis-
ta Jurídica do IBAPEJ.  

TRF1 reforma sentença da 6ª Vara e julga 
ser legal exigir fiador nos contratos do FIES
Em decisão unânime, a 6ª 

Turma do TRF da 1ª Região re-
formou sentença da 6ª Vara des-
ta Seção Judiciária e decidiu que 
a exigência de fiador para que es-
tudantes usufruam dos benefícios 
do programa de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior 
(FIES) é legal. A Turma entendeu 
que o requisito tem como finali-
dade possibilitar a manutenção 
do sistema e a garantia do bene-
fício a outros estudantes.

No primeiro grau a sentença 
julgou procedente pedido para que a Caixa 
Econômica Federal se abstivesse de exigir 
fiador no aditamento de contrato do FIES.

Na sua apelação ao TRF1, a Caixa 
Econômica Federal alegou que as cláu-
sulas do FIES são regidas pela Lei n.º 
10.260/2001 e que “sua inobservância 

implicaria em colocar em risco a saúde 
do próprio fundo, vez que ilógico criar um 
sistema de crédito sem que se possa ga-
rantir o retorno dos investimentos”.

O relator, desembargador federal Jirair 
Aram Meguerian, considerou que o ofereci-
mento de garantias adequadas à obtenção 

do FIES, inclusive a comprovação 
da idoneidade da parte beneficiá-
ria e de seus fiadores, encontra-se 
previsto no art. 5.º, inciso III, da 
Lei n.º 10.260/01. “É de se reco-
nhecer a legalidade da exigência 
de prestação de garantia pessoal 
para a celebração de contrato de 
financiamento estudantil vincula-
do ao FIES, dado que a própria 
lei que instituiu o programa pre-
vê, expressamente, em seu artigo 
9.º, a fiança como forma principal 
e específica a garantir esses tipos 
de contrato”, conclui.

TRF1 mantém sentença da 7ª Vara 
e candidato pode tomar posse em 

cargo técnico tendo formação superior
A Sexta Turma do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, por unanimidade, 
negou provimento à apelação pela União 
contra sentença da 7ª Vara desta Seccio-
nal que, em ação proposta por candida-
ta aprovada em concurso para o cargo 
de Técnico Judiciário – Enfermagem, no 
TRE-Ba, julgou procedente o pedido e 
determinou a sua posse e o consequente 
exercício no cargo. A União Federal ale-
gou na apelação que se o edital exigiu 
um curso técnico como requisito indis-
pensável à investidura do cargo, um cur-
so superior não atende a esse critério.

O relator, juiz federal convocado Marcio 
Barbosa Maia, entendeu que a sentença 
recorrida está de acordo com a jurispru-
dência do TRF1 e é “contrária ao princí-
pio da eficiência do Ato da Administração 
Pública, já que, uma interpretação literal 
limita o acesso ao cargo público do candi-
dato", posto que não é razoável ou propor-
cional que uma candidata que apresenta 
qualificação superior à exigida pelo edital, 
embora não a técnica requerida naquele, 
ficar impedida de tomar posse no cargo 
público. Assim sendo, o magistrado negou 
provimento ao recurso de apelação.

Comissão revisa 
Manual de Cálculos 
da Justiça Federal

A declaração de inconstitucionalidade, 
pelo STF, das expressões “independente 
de sua natureza” e “índices oficiais de 
remuneração básica” do art. 1º F da Lei 
n. 11.960/2009 (na ADI 4.357/DF), que 
se referem à correção monetária das con-
denações impostas à Fazenda Pública, foi 
o principal motivo para que a Comissão 
Permanente de Revisão e Atualização do 
Manual de Orientação de Procedimentos 
para os Cálculos na Justiça Federal revi-
sasse o Manual de Cálculos da Justiça Fe-
deral. A decisão do STF afasta a correção 
monetária pela TR, cabendo agora definir 
quais indexadores são aplicáveis. 

Essa e outras alterações no Manual 
de Cálculos serão submetidas à aprova-
ção do corregedor-geral da Justiça Fe-
deral que submeterá as proposições ao 
CJF. O Manual de Cálculos é permanen-
temente acompanhado pela Comissão, 
que periodicamente propõe sua revisão, 
devido à dinâmica das questões envolvi-
das e o seu tratamento na legislação e 
jurisprudência. 

A finalidade principal do Manual é orien-
tar os setores de cálculos da Justiça Fede-
ral quanto aos pormenores técnicos envol-
vidos na realização de cálculos no interesse 
da instrução processual ou das execuções. 
A publicação compila, de forma sistemati-
zada, a legislação e a jurisprudência sobre 
os temas nele tratados. Além de subsidiar 
decisões judiciais, o Manual é utilizado in-
clusive por advogados e pelas partes.

A versão eletrônica do Manual, além 
de sistema de consulta às Tabelas de 
Correção Monetária, estão disponíveis 
para consulta no site do CJF (www.cjf.
jus.br), onde o usuário encontrará maior 
facilidade na consulta à legislação e ju-
risprudência, visto que as referências 
passam a funcionar como hiperlinks.

Monumentos ganham iluminação 
especial no Novembro Azul

Monumento às Bandeiras – São Paulo

Congresso Nacional – Brasília

Elevador Lacerda – Salvador


