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Aniversariantes
Hoje: Jadson de Mesquita Serra (24ª 
Vara), Manuel Guilherme da Silva Al-
meida (Vitória da Conquista) e Ivã Costa 
Ramos (VIPAC). Amanhã: Gustavo Ce-
zar de Amorin (Alagoinhas), Francisco 
Vital de Sá Junior (Paulo Afonso), Dani-
lo Garcia Lima (22ª Vara), Clarissa Mi-
riam Coelho Seixas e Pedro de Oliveira 
(ambos da Turma Recursal).
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Juíza federal da 4ª Vara julga ilegal 
proibir beneficiário do FIES de ser fiador

A juíza federal da 4ª Vara desta Seção 
Judiciária Cláudia Tourinho Scarpa julgou 
ação civil pública movida pela Defensoria 
Pública da União contra a Caixa Econômi-
ca Federal, a União e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE na 
qual a autora pede que a Justiça Federal 
proíba a CAIXA de impedir que um estu-
dante seja beneficiário do FIES e também 
fiador de contrato de financiamento do 
mesmo programa.

A DPU sustenta que o Fundo de Finan-
ciamento de Ensino Superior é destinado 
à concessão, para alunos carentes, de fi-
nanciamento dos encargos concernentes 
ao curso superior em instituições particu-
lares de ensino. Aduziu que o Ministério 
da Educação editou portaria que dispõe de 
matérias que ultrapassam os limites da de-
legação legislativa e que a Lei do FIES não 
restringe a abrangência dos estudantes que 
poderão ser beneficiados face à garantia 
pessoal em um contrato de mesma natu-
reza jurídica.

Segundo a magistrada, que confirmou a 
tutela antecipada e julgou procedente o pe-

dido: “O simples fato de ser alguém estu-
dante beneficiário do FIES não inviabiliza 
que figure como fiador em outro contrato. 
Uma vez atendidos os requisitos financei-
ros exigidos no próprio contrato de fian-
ça, não há motivo para a existência de tal 
limitação. Faz mister frisar, ainda, que a 
parte ré tem sido extremamente exigente 
no que concerne à demonstração da ido-
neidade cadastral daqueles que preten-
dem contratar um financiamento pelo pro-
grama FIES. Assim, inexistindo restrições 
cadastrais, não há razão para supor que 
alguém não pode arcar com as parcelas 
do financiamento, pelo simples fato de ser 
fiador de outro beneficiário.”

Pesquisar jurisprudência e doutrina, ela-
borar minutas de documentos judiciais e 
redigir despachos não são atividades exclusi-
vas do analista judiciário, servidor com curso 
de Direito. Estas atribuições também estão 
no escopo do técnico judiciário, de nível mé-
dio. O entendimento levou o TRF4 a manter 
sentença que indeferiu pedido de pagamento 
de diferenças salariais por desvio de função a 
servidora da Justiça Federal gaúcha.

"A questão é semelhante à dos técnicos 
e analistas do INSS, em que a jurispru-
dência atual tem entendido inexistente o 
desvio de função. As atribuições dos car-
gos, de forma ampla, permitem o desem-
penho de inúmeras funções por ambos os 
cargos", comparou o juiz Bruno Ribas, da 
4ª Vara Federal de Porto Alegre.

Ribas afirmou que o Judiciário tende a 
reduzir a quantidade de técnicos judiciá-
rios e a aumentar a de analistas, em fun-
ção das exigências do processo eletrônico. 
"Disso não decorre, necessariamente, que 
todos os atuais técnicos exerçam ativida-
des incompatíveis com as atribuições do 
cargo, mas apenas que se quer prestigiar 
e selecionar, para os próximos concursos, 
servidores com escolaridade superior, que 
constitua verdadeira exigência do cargo 
público, o que atualmente não ocorre".

O desembargador Carlos Lenz, que ne-
gou a Apelação, explicou que as atribuições 
do técnico judiciário envolvem atividades 
técnicas e administrativas, necessárias ao 
desempenho das competências da Justiça 
Federal. Ou seja, há uma previsão genérica 
para a sua atuação, que deve, contudo, es-
tar restrita a tarefas de complexidade con-
dizente com o cargo, que não extrapolem 
da rotina administrativa do órgão.

Técnico judiciário que atua como analista 
não está em desvio de função

"No caso, não se vislumbra que as ta-
refas desempenhadas pela autora eram, 
de modo permanente, exclusivas do cargo 
de analista judiciário. Logo, considerando 
que a caracterização do desvio de função 
é situação excepcional, em face do princí-
pio da legalidade, não se pode reconhecer 
o direito postulado", escreveu na decisão.

O caso - Lotada na 3ª Vara Federal de 
Passo Fundo no cargo de técnico judiciário, 
a autora disse que vinha exercendo ativi-
dades de nível superior, pertinentes ao car-
go de analista. Sustentou que a situação é 
corriqueira na Justiça Federal, de conheci-
mento do CNJ e agravada com a criação do 
processo eletrônico. Em função do desvio 

TJ baiano é destaque 
em pesquisa do CNJ 

sobre tecnologia
O Tribunal de Justiça da Bahia está en-

tre os tribunais brasileiros que obtiveram 
o nível aprimorado na área de tecnologia, 
conforme levantamento realizado pelo 
CNJ. O TJBA ocupa a 8ª posição entre os 
TJs mais bem preparados nos quesitos de 
automação, capacitação, tecnologia, força 
de trabalho e governança em TI. 

Nos últimos quatro anos, o porte da 
área de tecnologia dos 91 tribunais evo-
luiu consideravelmente: em 2010, apenas 
15,38% possuíam um nível considerado 
satisfatório, ao passo que, em 2014, esse 
índice é de 42,86%. Em alguns ramos da 
Justiça, o salto em tecnologia foi maior ain-
da, como os TRTs, em que o percentual de 
unidades com nível satisfatório cresceu de 
16,67% para 70,83% no período.

A pesquisa do CNJ é realizada desde 
2010 por respostas de 91 tribunais do 
país, inclusive as cortes superiores, a um 
questionário com mais de 500 perguntas 
para definir o porte do tribunal.

No item de tecnologia são avaliadas 
questões como servidores, renovação do 
parque de microcomputadores e velocidade 
de conexão à internet. Cada item equivale a 
20% da avaliação e a soma da pontuação 
obtida nos cinco itens indica se o tribunal 
está em nível crítico, baixo, médio, satisfa-
tório, aprimorado e excelente.

A elaboração dos questionários de go-
vernança de TI é decorrente da Resolução 
n. 90 do CNJ, que institui o nivelamento 
de tecnologia de informação entre os tri-
bunais. Outra norma que baliza os ques-
tionários é a Resolução n. 99 do Conselho, 
que institui o planejamento estratégico de 
tecnologia da informação e comunicação 
do Poder Judiciário.

Fonte: TJBA

Caixa Econômica Federal 
comemora 154 anos

Hoje a Caixa Econômica Federal co-
memora 154 anos de fundação e o JFH 
aproveita a oportunidade para parabenizar 
a instituição cuja história começou no dia 
12 de janeiro de 1861, quando Dom Pedro 
II fundou a Caixa Econômica da Corte. 

A Caixa é uma empresa 100% pública, 
fundamental na promoção do desenvol-
vimento urbano e da justiça social, prio-
rizando habitação, saneamento básico, 
infraestrutura e prestação de serviços, con-
tribuindo para melhorar a vida das pesso-
as, principalmente as de baixa renda.

A Caixa também apoia inúmeras ativi-
dades artísticas-culturais, educacionais e 
desportivas, garantindo um lugar de desta-
que no dia a dia das pessoas.

de função, pediu o pagamento das diferen-
ças remuneratórias entre os cargos.

A União negou a ocorrência de des-
vio de função, relatando que a autora 
ocupou, como titular ou substituta, inú-
meras funções comissionadas, as quais 
prevêem o desempenho das atividades 
mencionadas. Além disso, garantiu que 
não há prova efetiva do alegado desvio 
e da sua habitualidade e  destacou que 
o presumível exercício esporádico de al-
gumas funções afetas ao cargo de ana-
lista judiciário não caracterizaria infração 
funcional a redundar em pagamento de 
diferenças remuneratórias.

Fonte: Consultor Jurídico

Passos da Paixão de Cristo (detalhe), de Aleijadinho
O Santuário do Bom Jesus de 

Matosinhos, na cidade mineira 
de Congonhas abriga pequenas 
capelas em cujo interior encon-
tram-se obras primas do escul-
tor Aleijadinho. Aqui vemos um 
detalhe do rosto de Jesus, parte 
do imenso conjunto de 66 figuras 
em cedro intitulado “Passos da 
Paixão de Cristo”, representando 
a Via Crucis. O valor artístico do 
conjunto é incalculável, o que faz 
dele o maior conjunto barroco da 
América Latina. 

 Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, em 
1730. Era filho de um mestre-de-obras português e de uma escrava africana. O apelido 
pelo qual ficou conhecido veio em decorrência de uma enfermidade que o fez perder os 
dedos dos pés e depois os das mãos fazendo-o trabalhar com a ferramenta presa ao pu-
nho. Seu trabalho mais emblemático são os doze apóstolos em pedra sabão da mesma 
igreja de Bom Jesus de Matosinhos, realizado quando ele estava com mais de 60 anos

 A grandiosidade de seu legado formado por trabalhos em madeira e pedra sabão 
em pias batismais, frontispícios, púlpitos, brasões, fontes, relicários, crucifixos e prin-
cipalmente de estátuas e esculturas nos tornam orgulhosos do gênio que tivemos e que 
está eternizado em importantes igrejas mineiras dos tempos áureos do ciclo do ouro.
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