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Aniversariantes
Hoje: Lisiane Carvalho dos Santos 

(1ª Vara) e Berta Cristina Moraes (Ita-
buna). Amanhã: Aline Gonzalez Azeve-
do (18ª Vara), Karine Lima de Góis (Ire-
cê), Cynthia Kailanne Braz (Itabuna) e 
Edgard Silva e Silva (NUCJU). Parabéns

Curso sobre o novo Código de Processo Civil
é encerrado com elogios dos alunos

A última aula do Curso sobre o novo 
CPC com o juiz federal Salomão Viana foi 
proferida no último dia 14/6 e recebeu 
muitos elogios dos alunos, sendo um ver-
dadeiro sucesso de “crítica e público” já 
que também lotou o Auditório Ministro Dias 
Trindade em praticamente todas as aulas.

A parte II do curso teve 5 módulos e 44 
horas tratou de temas do novo CPC como: 
“Normas fundamentais”; “Honorários ad-
vocatícios sucumbenciais e gratuidade da 
Justiça”; “Negócio jurídico processual”; 
“Inovações sobre prazos, citação e intima-
ções”; “Tutela provisória: tutela de urgên-
cia e tutela da evidência” entre outros.

O magistrado já havia ministrado a 1ª 
parte do mesmo curso entre setembro e 
dezembro do ano passado, com avaliação 
muito positiva dos alunos.

No encerramento do último módulo, 
o juiz federal Salomão Viana agradeceu 
pelo interesse demonstrado pelo público 
afirmando: “Tudo é novidade no âmbito 
do novo Código. Então não há, portanto, 
verdades aqui expostas, mas convicções, 
fruto de estudos, raciocínio e amadureci-
mento. Com essas convicções, espero ha-
ver contribuído para que vocês pudessem 

conhecer melhor e se tornarem um pouco 
mais íntimos do novo código. E essa dis-
posição de vocês de estarem aqui é mere-
cedora de todos os elogios. É por isso que 
eu amo a Justiça Federal, principalmente 
a qualidade de servidores que nela temos. 
Muito obrigado pela oportunidade!”.

TRF1 mantém sentença da 7ª Vara 
e garante participação de candidato 
com nível além do exigido em concurso

A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
negou recurso de apelação interposto pela 
Petrobrás contra sentença da 7ª Vara que 
concedeu a segurança para garantir a can-
didato o direito de participar das demais 
fases do concurso público para o cargo de 
Técnico em Contabilidade.

A 7ª Vara considerou que o diploma 
de conclusão de curso superior na área 
para a qual concorreu não desqualifica o 
candidato, ao contrário, demonstra maior 
aptidão para a função correspondente ao 
cargo almejado e, ainda, que seja aceito 
o título de bacharel em Ciência Contábeis 
apresentado à banca examinadora.

O impetrante, diplomado em Ciências 
Contábeis, foi aprovado em concurso pú-
blico no cargo de Técnico em Contabili-
dade da Petrobrás, contudo, a empresa 
não concordou que ele prosseguisse nas 
etapas necessárias para a investidura no 
cargo sob o argumento de que este não 
atende ao requisito da escolaridade por 
não apresentar certificado de conclusão 
do ensino médio de educação profissional 
de nível técnico.

Em seu voto, a relatora, juíza federal 
convocada Hind Ghassan Kayath, pontuou 
que não “merece guarida o ato da Admi-
nistração Pública que rejeita candidato 
aprovado no certame e comprova possuir 
qualificação de nível superior”, quando o 
edital do concurso exige somente a qualifi-
cação técnica.

A magistrada destaca que o candidato 
atende ao requisito da escolaridade exi-
gida no certame, vez que é bacharel em 
Ciências Contábeis e que ele apresenta 
“um plus” em relação à exigência edita-
lícia, sendo mais qualificado para o cargo 
pretendido.

A relatora sustenta que o impetran-
te apresentou sua inscrição no Conselho 
Profissional da categoria e que “impedir o 
acesso do candidato no cargo para o qual 
foi aprovado viola o comando constitucio-
nal previsto no artigo 37, I e II, da Carta 
Política, que consagra o princípio da livre 
acessibilidade aos cargos públicos”.

Associações de juízes 
contra indicações 
políticas no CNJ

A Associação dos Magistrados Brasilei-
ros, a Associação dos Juízes Federais do 
Brasil e a Associação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho manifestaram 
preocupação devido aos riscos de ingerên-
cia política no CNJ em razão da divulgação 
de supostas indicações de candidatos para 
integrar vaga no conselho.

Diz nota das associações: “Importante 
instituição de atuação junto ao Judiciário, 
o CNJ tem, entre suas atribuições, a função 
de propor estratégias e apontar soluções 
para as questões jurisdicionais do País. 
Para garantir que esse papel seja plena-
mente desempenhado, as entidades defen-
dem não apenas uma revisão das possíveis 
candidaturas vinculadas a atividades polí-
ticas como também a exigência de, no mí-
nimo, 10 anos de atividade jurídica, assim 
como ocorre em relação às vagas destina-
das ao quinto constitucional, por simetria”

A AMB, Ajufe e Anamatra acreditam, 
ainda, que os indicados a conselheiro de-
vem preencher plenamente os requisitos 
para o cargo, ter currículo jurídico adequa-
do e ser cidadão com substancial saber ju-
rídico e reputação ilibada. “Dessa forma, 
reforçam a importância de garantir um 
Judiciário independente, amparado pela 
atuação de um Conselho autônomo, evi-
tando o risco de intervenção e possíveis 
tentativas de manobras políticas”.

Milhas valem por 5 
anos e podem ser 

herdadas, decide juíza
Cláusulas abusivas de contratos para 

fornecimento de produtos e serviços que 
coloquem o consumidor em desvantagem 
são nulas, pois destoam dos princípios da 
boa-fé e da equidade. O entendimento foi 
aplicado pela juíza do TJ de São Paulo, ao 
anular algumas cláusulas de um contrato 
de milhas de uma companhia aérea.

Na ação era pedida a extensão do prazo 
dos bilhetes; validade ilimitada das milhas; 
possibilidade de transferir pontos para her-
deiros; e impossibilidade de as regras con-
tratuais serem alteradas sem aviso prévio.

Todos os pedidos foram concedidos. Na 
questão da validade das milhas, a juíza ex-
plicou que mesmo a iniciativa sendo uma 
liberalidade da empresa, ela incentiva o 
consumo oferecendo vantagens em troca. 
Sobre a transferência das milhas a herdeiro 
segundo a sentença, o benefício tem natu-
reza patrimonial e ao negar essa possibili-
dade, a empresa obtém vantagem exces-
siva, caracterizando enriquecimento ilícito.

Ao julgar as alterações contratuais sem 
aviso prévio, a juíza ressaltou que essa prá-
tica fere o Código de Defesa do Consumi-
dor que lista a divulgação de informação 
adequada e clara sobre produtos e serviços 
como direitos básicos do cliente. “A obriga-
ção de informação exige comportamento 
positivo, pois o CDC rejeita tanto a regra 
do caveat emptor como a subinformação, 
o que transmuta o silêncio total ou parcial 
do fornecedor em patologia repreensível.”

DEPOIMENTOS

Rita de Cássia Araújo (18ª Vara) – “O 
curso foi muito interessante pela visão 
do novo Código de Processo Civil, mes-
mo para nós que trabalhamos em varas 
especializadas em execução fiscal, onde 
ele se aplica subsidiariamente. Também 
sou uma fã do juiz federal Salomão Viana 
pela forma dinâmica com que ele minis-
tra suas aulas”.

Josenildo  Lima (8ª Vara) – “O curso 
foi perfeito graças ao grande entusiasmo 
e conhecimento do Dr. Salomão. Como 
sempre, as suas aulas são muito didáticas 
e ele expõe tudo com clareza. Enfim, um 
curso realmente excelente. Eu saio daqui 
mais fortalecido e melhor preparado. Só 
tenho elogios a fazer.”

Ana Assis (18ª Vara) – “Eu achei o 
curso fantástico porque sabíamos pouca 
coisa do novo CPC. As coisas que foram 
discutidas nas aulas fizeram com que nós 
servidores ficassemos mais curiosos ain-
da, descobrindo que temos que estudar 
muito ainda. O juiz e professor Salomão 
Viana tem uma forma toda própria e apai-
xonada de tratar o assunto que nos empol-
ga e contagia” .

Transferência de 
marido policial federal 
permite que servidora 
trabalhe à distância
Quando um servidor é transferido por 

interesse da administração pública, seu 
cônjuge, se também trabalhar no funcio-
nalismo público, pode ser transferido para 
trabalhar temporariamente em outro órgão, 
desde que a nova função seja compatível 
com o seu cargo. 

A decisão do TRF3 confirmou sentença 
de primeiro grau que concedeu, liminar-
mente, a transferência de uma servidora da 
Justiça Federal de Campo Grande para a 
Turma Recursal dos JEFs do Mato Grosso 
do Sul, que tem somente processos eletrô-
nicos. Com a mudança, a funcionária pú-
blica pode trabalhar remotamente e acom-
panhar seu marido, que é Policial Federal e 
foi transferido para o Paraguai.

A juíza federal presidente da Turma Re-
cursal (JEF/MS) se mostrou interessada em 
receber a servidora, especialmente porque 
“dispõe de recursos para o exercício provi-
sório de suas funções à distância, mesmo 
em outro país”.

O desembargador federal Wilson Zauhy, 
relator do acórdão, considerou correta a 
decisão de primeiro grau pois ficou com-
provado que o cônjuge foi deslocado por 
interesse da administração; o interesse da 
Turma Recursal do JEF-MS em receber a 
servidora; e a possibilidade da prestação 
de serviços a distância. Para ele, essa é a 
decisão mais favorável à administração. 

Fonte: TRF3


