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TRF1 confirma sentença da 16ª Vara e UFBA 
deve matricular estudante que preencheu 

requisitos da própria Universidade
A 6ª Turma do Tribunal Regional Fe-

deral da 1ª Região confirmou sentença 
exarada pela então juíza federal em au-
xílio na 16ª Vara desta Seção Judiciária, 
Lilian Oliveira da Costa Tourinho, que 
concedeu a segurança a um aluno, de-
terminando sua matrícula no curso de 
Ciências Sociais. 

O estudante comprovou preencher 
os requisitos normativos estabelecidos 
na Resolução 01/2004 da UFBA – ter 
cursado todo o ensino médio e pelo me-
nos uma série entre a 5ª e a 8ª do en-
sino fundamental em escola pública e 
se declarar preto ou pardo – tem direito 
de se matricular dentro do sistema de 
cotas. 

O requerente impetrou mandado de 
segurança contra ato do Reitor da UFBA 
e do Coordenador do Curso de Ciências 
Sociais, objetivando sua matrícula no ci-
tado curso, dentro do sistema de cotas. 

A Justiça Federal na Bahia conce-
deu a segurança ao fundamento de que 
o estudante comprovou preencher os 
requisitos estabelecidos na Resolução 

01/2004 da UFBA. Isso porque o impe-
trante demonstrou ter cursado a 7ª série 
do ensino fundamental e as 1ª e 2ª sé-
ries do ensino médio em instituição edu-
cacional mantida pelo Estado da Bahia, 
tendo obtido a certificação de conclusão 
do ensino médio por meio do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem).

A Universidade Federal da Bahia, en-
tão, recorreu ao TRF1, sustentando, em 
resumo, que a certificação de conclusão 
do ensino médio no Enem pode ser obti-
da por qualquer pessoa, mesmo que esta 

tenha cursado ou esteja cursando escola 
particular, não servindo para comprovar a 
origem escolar do candidato, critério que 
constitui a “referência utilizada pela Uni-
versidade como indicador da capacidade 
econômica dos mesmos, cuja desigual-
dade a reserva de vagas busca atenuar”.

Argumenta que é vedado ao Poder 
Judiciário “substituir a Universidade 
no exercício de sua autonomia didáti-
co-científica, em seu juízo de conve-
niência e oportunidade, substituindo 
critérios administrativos e acadêmicos 
para o estabelecimento dos critérios 
para acesso às vagas reservadas à im-
plementação do sistema de cotas”.

As razões da apelante não foram acei-
tas pelos três magistrados que compõem 
a 6ª Turma. “Tendo o impetrante cursa-
do pelo menos uma série do ensino fun-
damental e o 1.º e 2º anos do ensino 
médio em escola pública, a sua conclu-
são, mediante submissão às provas do 
Enem, não viola o disposto na referida 
Resolução”, diz a decisão.

Fonte: TRF1

Pro-Social não mais 
poderá manter contrato 

com Pessoa Física
Por determinação do TRF da 1ª Re-

gião, o Pro-Social não mais poderá man-
ter contrato com Pessoa Física. Sendo 
assim, todo atendimento prestado por 
Pessoa Física não mais será custeado de 
forma direta pelo Programa.

O TRF1 estabeleceu o prazo de um 
ano para que os credenciados Pessoa Fí-
sica que tivessem interesse em manter o 
credenciamento com este Programa de 
Saúde realizassem a sua inscrição como 
Pessoa Jurídica, prazo este vencido em 
junho passado. Parte dos credenciados 
manifestou interesse, mas ainda se en-
contram em fase de apresentação de do-
cumentos para o novo credenciamento.

Assim, os tratamentos que estão em 
andamento com os profissionais descre-
denciados poderão ter a sua continuidade 
via Solicitação de Reembolso, cujo valor 
do ressarcimento se dará em conformida-
de com as nossas tabelas (disponíveis na 
íntegra na página do PRO-SOCIAL http://
portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/
acoes-e-programas/pro-social/pro-social/
assistencia-indireta/tabelas/.

Orientações sobre tratamentos em an-
damento poderão ser obtidas nos ramais 
2791(supervisão), 9134 (Atendimento) 
e 9224 (Odontologia).

Solidariedade
Em um gesto de solidariedade, o juiz 

federal da Subseção de Paulo Afonso, João 
Paulo Pirôpo de Abreu, e os servidores Ro-
berto Gregório e Carla Garcez, realizaram 
uma visita no último dia 25/07 à Socieda-
de de São Vicente de Paulo (SSVP).

Na oportunidade, foram feitas doações 
de dezenas de itens entre gêneros alimen-
tícios e produtos não perecíveis àquela 
instituição, fruto de arrecadação realizada 
entre o magistrado e o conjunto dos servi-
dores da Subseção.

A SSVP é uma tradicional instituição 
de Paulo Afonso e região, direcionada 
ao cuidado e à assistência a enfermos, 
crianças carentes e idosos. Para tanto, 
dispõe de estrutura compartimentada, 
dividida entre a Casa de Repouso São Vi-
cente de Paulo, Lar da Criança Vicentina 
e Abrigo São Vicente de Jeremoabo. 

Bahia conta com novo portal 
de defesa do consumidor

Os baianos têm mais um aliado na busca por seus direitos com a plataforma 
Consumidor.gov.br, um portal que permite resolver, online, problemas entre clientes e 
empresas, que poderão ter contato direto sem intermediadores.

Criada pelo Ministério da Justiça, a plataforma, que é nacional e gratuita, tende a 
desafogar o Poder Judiciário e o Procon, além de permitir que o consumidor obtenha 
a solução de um problema sem precisar sair de casa e em prazo máximo de dez dias.

A coordenadora do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, 
Lorena Tamanini, explica que o Consumidor.gov.br é uma alternativa pública para 
resolução de conflitos relacionados ao consumo de produtos e serviços intermediando 
o contato entre as duas partes envolvidas, sem ter poder de Justiça. O portal pode 
chegar onde o Estado não chega. No Brasil, há pouco mais de 800 Procons para cinco 
mil municípios. 

Além de ampliar o acesso dos consumidores a seus direitos, o portal prevê a re-
dução das filas dos órgãos de defesa do consumidor tirando a pressão do balcão do 
Procon e permitindo que o órgão atue em áreas mais relevantes.

Além de fornecer ao Estado informações essenciais à elaboração e à implemen-
tação de políticas públicas, a plataforma servirá para melhorar a qualidade e o aten-
dimento ao consumidor, já que as queixas serão públicas, exceto os dados pessoais 
dos reclamantes. As pessoas terão acesso a dados da s empresas, como quantidade 
de reclamações, número de soluções, qual o prazo médio de resposta e a média final 
de satisfação do consumidor.                                             Fonte: Corrreio da Bahia

Eleição para Conselho 
do Pro-Social

A eleição para o representante dos 
servidores no Conselho Deliverativo do 
Pro-Social já tem o seu resultado prelimi-
nar. Foram, no total, 918 votantes. 

Rita Olívia Anneys Cardoso, servidora 
da Seção Judiciária da Bahia, recebeu 
mais de 50% dos votos. 

O prazo para impugnação da eleição 
termina hoje.


