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Aniversariantes
Hoje: Milene Assis Alves (4ª Vara) e Lideval Santos da Silva (12ª Vara). 
Amanhã: Ana Luiza Quintela Nunes (15ª Vara), Marta de Melo Lisboa (Ilhéus), Ma-
theus Campos Bonfim (Eunápolis), Juciel dos Reis Ferreira (Feira de Santana), Ro-
silene Reis Bittencourt (16ª Vara), Gilmar Pereira de Almeida (Paulo Afonso), Ana 
Cristina Gonzaga de Torres (NUCRE), Iolanda Rodrigues Braga e Marcelo Malaquias 
Barreto Gomes (ambos da Turma Recursal).
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Periódicos da Biblioteca
Os periódicos abaixo se encontram 

disponíveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista Síntese de Direito Adminis-
trativo n. 126 - Sumário: • As exceções 
ao direito funda-
mental de acesso 
à informação – Hé-
lio Rios Ferreira; 
• Jogo de crono-
grama na execu-
ção de contratos 
administrativos de 
obras de engenha-
ria – Thiago Cássio 
Araújo; • Controle 
da Administração 
Pública. Mandado 
de Injunção e ativismo judicial – Bruno 
Ribeiro; • Das Agências Reguladoras e a 
mitigação do Princípio de Tripartição dos 
Poderes – Rocco Antonio Rangel Rosso 
Nelson e Joyce Michelle Rocha; • A Lei 
nº 12.830/2013 e fundamentos de sua 
constitucionalidade. Inteligência dos Ar-
tigos 144, § 4º, e 129 da Constituição 
Federal. Funções distintas do Parquet 
e da Polícia Judiciária dirigida por de-
legados. Investigação criminal e a com-
petência exclusiva dos delegados para 
dirigi-la – Ives Gandra Martins. 

Revista Síntese de Direito Adminis-
trativo n. 127 - Sumário: • Princípio da 
Juridicidade como limite à discriciona-
riedade administrativa – Thiago de Paula 
Carvalho e Victor Aguiar Jacuru; • O con-
trole judicial da discricionariedade admi-
nistrativa – Bruno Fialho Ribeiro; • Limi-
tes da discricionariedade administrativa. 
A apreciação do mérito do Ato Discricio-
nário pelo Poder Judiciário. Uma visão 
de vanguarda ou afronta ao Princípio da 
Separação dos Poderes? – Gina Copola; 
• A motivação dos Atos de Nomeação 
de agentes públicos em caso de indícios 
fundados de déficit de idoneidade moral 
e reputação ilibada – Hidemberg Alves 
da Frota; • A realização de TAC como 
solução de conflitos no âmbito da Ad-
ministração Pública – Victor Scholze; • 
O processo administrativo contemporâ-
neo: legitimidade, controle e eficiência 
da atividade administrativa em prol da 
construção de um estado democrático e 
social de direito – Clóvis Mendes Reimão 
dos Reis; • Inadimplência da Adminis-
tração Pública – Renata Rocha.

Revista Síntese de Direito Admi-
nistrativo n. 128 - Sumário: • Dinâmi-
ca político - eleitoral e seus impactos 
na Administração Pública – Elói Mar-
tins Senhoras e Tércio Araújo da Silva 
Neto; • Interposição de recursos elei-
torais por e-mail – Daniel Blume P. de 
Almeida; • As restrições financeiras de 
último ano de mandato – Flávio Corrêa 
de Toledo Junior; • Responsabilida-
de eleitoral: definição e problemática 
– Victor Aguiar Jardim de Amorim; • 
Direito Administrativo, política e políti-
cas públicas – Francisco de Salles Al-
meida Mafra Filho; • O ideal controle 
jurisdicional de políticas públicas e o 
Novo Código de Processo Civil – Diego 
Santiago Y Caldo.

TJ-BA dá início 
a mutirão carcerário
Juízes criminais do Tribunal de Justi-

ça da Bahia iniciaram nesta segunda-feira 
(23/1) um esforço concentrado para anali-
sar aproximadamente 8 mil processos de 
presos provisórios no estado.

Estão envolvidos 211 magistrados das 
varas criminais. Todos irão promover a re-
visão da legalidade da manutenção das pri-
sões provisórias, a agilização no julgamento 
dos processos que envolvam pessoas priva-
das de liberdade e análise de benefícios rela-
tivos à execução penal, conforme a Portaria 
Conjunta que instituiu o mutirão carcerário.

Os trabalhos seguem até 20 de abril, sob 
a coordenação do Grupo de Monitoramen-
to e de Fiscalização do Sistema Carcerário 
(GMF). Nesta primeira etapa, o  grupo de 
juízes vai analisar 1,4 mil processos de 
presos provisórios de comarcas do interior. 
Será feita uma análise prévia dos proces-
sos. As audiências, se necessárias, serão 
realizadas ainda durante o mutirão. 

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
determina que escola forneça certificado de 
conclusão a alunos prejudicados por greve

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista Fábio 
Stief Marmund, em Ação Civil Pública mo-
vida pelo Ministério Público Federal contra 
o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia - IFBA, determinou 
que a escola ré seja compelida a emitir, de 
imediato, certificado de conclusão de cur-
so para fins de matrícula em instituição de 
ensino superior, para os alunos que, a des-
peito da ínfima diferença para completar 
o ano letivo, tenham cumprido os demais 
requisitos - média final igual ou superior a 
6 em todas as matérias e frequência glo-
bal igual ou superior a 75%.

Segundo o MPF, não há razoabilidade 
na negativa do instituto da emissão do cer-
tificado de conclusão de curso para alunos 
aprovados em vestibular de universidade 
pública, na medida em que tal aprovação 
bastaria para atestar o cumprimento dos 
objetivos do ensino médio, previstos no art. 
35, da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção, não sendo absoluta a exigência legal 
de carga horária mínima de “200 dias de 
efetivo trabalho escolar” (LDB, art. 24, I), 
já que a própria legislação contempla hipó-
teses de aceleração e avanço nos estudos.

Salientou também que o atraso no ca-
lendário escolar do IFBA decorreu de greve 
de docentes das instituições federais de en-
sino, situação que não poderia impedir a 
matrícula no ensino superior de estudantes 
aprovados em vestibular.

Segundo a sentença, há sólido enten-
dimento jurisprudencial que autoriza a 

matrícula em instituição superior quando 
a conclusão do ensino médio ainda não 
ocorreu por motivo de greve dos professo-
res, não sendo razoável coibir o direito dos 
alunos de realizarem matrícula em univer-
sidade, considerando que a não apresen-
tação do certificado se deu por motivo de 
força maior, a greve dos professores.

Segundo o IFBA, um dos empecilhos 
para emissão dos certificados seria que no 
dia 26 de janeiro (marco final, segundo o 
MPF para as matrículas nas instituições 
de ensino superior) os alunos teriam cur-
sado 796 dos 800 dias letivos previstos 
para a duração do curso (ou seja, 99,5%). 

O magistrado entendeu que uma dife-
rença ínfima de 4 dias ou 0,05% do total 
não pode obstar o direito constitucional à 
educação a todos assegurado, não sendo 
razoável obstar a emissão de certificado 
de conclusão de curso aos alunos que, 
atendidas as demais exigências, deixaram 
de cumprir apenas 4 de um total de 800 
dias no ano letivo, notadamente porque 
o não cumprimento decorreu de fato não 
imputável a eles.

Diz o julgador na sentença: “E mais, na 
relação usuário (aluno) - prestador (IFBA), 
muito embora não exista típica relação 
contratual, entendo cabível a aplicação, 
por analogia, da teoria do adimplemento 
substancial – segundo a qual se veda a 
extinção do negócio jurídico pelo simples 
fato do descumprimento, se este se res-
tringir a obrigações de pequena importân-
cia dentro do contrato como um todo”.

E continua: “A autonomia das institui-
ções de ensino não significa soberania, de 
modo que elas devem respeito aos demais 
princípios constitucionais, perante os quais 
cedem suas normas internas, de modo que 
o direito ao ensino, constitucionalmente 
amparado, sobrepõe-se à alegada infrin-
gência às normas administrativas. Por fim, 
destaco que questões relacionadas à estru-
tura operacional da instituição não podem 
servir de fundamento para descumprimen-
to da medida, considerando o próprio bem 
jurídico colocado em xeque, qual seja, di-
reito à educação superior.”

Estudante é autorizada 
a realizar matrícula 

fora do prazo
A 6ª Turma do TRF1 decidiu, por una-

nimidade, negar provimento à apelação da 
Universidade Federal de Uberlândia contra 
sentença que julgou procedente o pedido 
de uma estudante para efetuar a matrícula 
fora do prazo determinado pela instituição.

A apelante sustenta que o candidato 
deve se submeter às regras e prazos esta-
belecidos no edital. Entretanto, a estudante 
alegou que não foi capaz de realizar matrí-
cula no prazo porque teria tentado acessar 
o site da Universidade várias vezes e não 
conseguiu finalizar a matrícula.

Para o relator, desembargador federal 
Kassio Marques, o tempo disponibilizado 
pela universidade para a matrícula, de 24 
horas, é curto, além de ir contra o princí-
pio da razoabilidade, “tendo em vista que o 
objeto jurídico tutelado é o direito à educa-
ção, especialmente quando disso não ad-
vier qualquer prejuízo à própria instituição 
de ensino ou a terceiros”.


