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Aniversariantes
Hoje: Félix Antonio Barbosa Aguiar (17ª Vara), Gerson Souza da Silva (Jua-

zeiro), Silvana Castro Fahel da Silva (2ª Vara), Aman Almeida da Costa Pinheiro 
(23ª Vara), Bruno Santos Carneiro (NUCRE), Vilson Pereira Souza (Irecê) e Ta-
tiane Araújo da Silva (Fundação José Silveira). Amanhã: Adriana Lucia Prazeres 
de Azevedo (NUCOD), Francisco Lima Lopes de Sá (Juazeiro), Márcia Souza 
Rocha (21ª Vara), Nilsadete Santos Nunes (20ª Vara), Heloisa Pancieri Stoco 
(Eunápolis) e Rogério de Santana Costa (VIPAC). Domingo: Daniela Dias Soares 
Malta (Itabuna), Rosana Maria Andrade Machado (19ª Vara), Valter de Freitas 
Gomes (20ª Vara), Bárbara Schramm Barbosa (3ª Vara) e Eliene Almeida Andra-
de (CS Gestão & Serviço). Segunda-feira: Fábio Moreira Ramiro, juiz federal da 
24ª Vara, Afrânio Cardoso da Silva (6ª Vara), Ana Cristina Montalvão Campos 
(12ª Vara) e Hozana Jesus de Oliveira (Jequié).

Parabéns

TRF1 mantém sentença da 12ª Vara 
e garante matrícula na UFBA de aluno 
menor de 18 anos aprovado no ENEM

A 5ª Turma do TRF da 1ª Região, por 
unanimidade, negou provimento às apela-
ções da UFBA e do Estado da Bahia contra 
sentença da 12ª Vara em mandado de se-
gurança qiue garantiu ao estudante Daniel 
Gomes da Costa, do 2º ano do ensino mé-
dio, menor de 18 anos, o direito de obter o 
certificado de conclusão e de realizar matrí-
cula no curso de Direito da UFBA.

A sentença do juiz federal Ávio Novaes 
foi proferida sob o fundamento de que o alu-
no estaria apto a ocupar uma vaga no curso 
de Direito da UFBA, tendo obtido êxito na 
prova do ENEM, demonstrando conheci-
mento superior a muitos outros candidatos. 
Entendeu, ainda, que a Portaria 144 do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira – INEP não pode 
instituir restrição quanto à idade, porque 
não é medida prevista legalmente, tratando-
-se apenas de inovação regulamentar.

Em suas razões recursais, alegou a 
UFBA que o autor “assumiu os riscos de ter 
seu ingresso no ensino superior negado, por 
não atender às exigências de faixa etária 
para a emissão do certificado de conclu-
são do Ensino Médio”. Afirma que a Portaria 
144 do INEP se refere ao ingresso no ensino 
superior por meio do ENEM, e não por meio 
de vestibulares ou outros sistemas, de modo 
que não se trata de inovação na ordem ju-
rídica, mas de mera disciplina inserida no 
sistema de ingresso pelo ENEM.

Conforme o voto da relatora, juíza fe-
deral convocada Daniele Maranhão, o in-
gresso em curso de nível superior depende 
da capacidade de cada um, necessitando 
de aprovação em processo seletivo, bem 
como da conclusão do ensino médio ou 
equivalente. Tais exigências se referem ao 
início do período letivo e não às fases an-
tecedentes.

“Em que pese meu entendimento, em 
princípio, ser no sentido de que a possibi-
lidade de se obter o certificado de conclu-
são do ensino médio com base no ENEM 
se destina aos jovens com no mínimo 18 
anos e aos adultos que não puderam cur-
sar o ensino médio no momento apropria-
do, no caso específico, o impetrante, por 
força de decisão judicial, já recebeu o 
certificado de conclusão de ensino médio 
e encontra-se cursando a graduação em 
Direito regularmente”.

A relatora destaca que a jurisprudência 
do TRF1 é de não impedir a continuida-
de dos estudos quando o estudante já está 
matriculado. “Verifica-se que o impetrante 
já completou 18 anos, recebeu o Certifi-
cado de Conclusão do Ensino Médio e se 
matriculou na UFBA, estando cursando 
Direito, devendo ser mantida a sentença”.

Fonte: TRF1

      
      
      
      
      
 
 
 
 

AGENDA
CULTURAL

Centenário de Zélia 
Gattai é festejado na 
Casa do Rio Vermelho 

A escritora paulista Zélia Gattai 
Amado completaria 100 anos no dia 
2 de julho. Zélia despertou ao públi-
co como artista literária aos 63 anos 
de idade. Não foi um talento tardio 
que veio à tona. “Para escrever me-
mórias é preciso ter vivido”. Era isso 
que ela defendia e assim se julgava 
uma memorialsta mais do que uma 
escritora.

 E em homenagem ao centená-
rio de Zélia Gatai, um grupo forma-
do por 100 artistas baianos, entre 
músicos, atores, dançarinos e capo-
eiristas fazem apresentações artísti-
cas durante todo o mês de julho, no 
Memorial a Casa do Rio Vermelho, 
residência do casal Amado por apro-
ximadamente 40 anos. 

A programação especial aconte-
ce aos sábados e domingos de julho, 
com saraus, pocket shows, apresen-
tações de dança, teatro, capoeira, 
circo, entre outras atividades.

Entre os artistas que participa-
rão da homenagem à Zélia estão 
Aninha Franco, Ricardo Carvalho, 
Rita Assemany, Ganhadeiras de Ita-
puã, Aicha Marques, Cyria Coentro, 
Bule-Bule, Gerônimo, Will Carvalho, 
Jota Veloso,  Margareth Menezes 
entre outros.

Confira a programação completa:

Durante todo o mês de julho - Ex-
posição dos vestidos de Zélia e de sua 
mesa de trabalho (de terça a domin-
go, de 10h às 17h.- Entrada: R$ 20.

Dias 9,16, 23 e 30 (sábados)- Sa-
rau com atores, músicos, capoeiristas 
e dançarinos. Apresentação do “Perfil 
Zélia” com Aninha Franco e Rita As-
semany a partir das 15h30 - Entrada: 
R$20 (inteira) / R$10 (meia). Crian-
ças até 6 anos não pagam

Dias 10, 17, 24 e 31 (domingos) 
às 11h - Pocket show “Na Casa Do 
Rio Vermelho – O amor de Zélia e 
Jorge” com Luciana Borghi- Entrada: 
R$20 (inteira), R$ 10 (meia)

Local: Memorial “A Casa do Rio 
Vermelho – Jorge Amado e Zélia Gat-
tai” - Rua Alagoinhas n°33

Página da Seção Judiciária da Bahia 
no Facebook completa um ano no ar

A Seção Judiciária da Bahia completa 
um ano neste mês de julho com a sua pá-
gina própria no Facebook. 

Acompanhando os  avanços tecnológi-
cos das redes sociais, a  Seção Judiciária 
da Bahia não poderia ficar  de fora e, por 
isso, criou sua página oficial na rede social. 

Com o intuito de estreitar a relação com 
o público interno, advogados e jurisdicio-
nados, a página está sempre divulgando 
notícias relacionadas à Justiça Federal na 
Bahia, também publicadas no informativo 
Justiça Federal Hoje, bem como datas de re-
cesso, suspensão de expedientes e feriados. 

Ainda somos caçulas e com menor visi-
bilidade em comparação com as gigantes 
como as páginas do CNJ, com mais de 1,6 
milhões de curtidas; o CJF com 17 mil cur-
tidas, e o TRF1 com mais de 5 mil visitas.

As páginas de relacionamento são um 
meio de comunicação e, principalmente de 
interação com o cidadão, e devem ser mais 
do que apenas um canal de notícias; uma 
extensão dos sites oficiais. 

Acesse a página “Justiça Federal - Se-
ção Judiciária da Bahia” no Facebook e 
deixe sua curtida, pois assim você receberá 
automaticamente todas as nossas atualiza-
ções. Se preferir fazer sugestões, utilize os 
nossos canais de comunicação ou a nossa 
própria página no Facebook.


