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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cybele Ribeiro Barreto (NUCJU), 
Joanes Paz (NUCOI), Adriene Rosário 
(NUCRE), Milla Borges (Feira de Santa-
na), Carolina Pinto (Eunápolis), Eronil-
des Vieira (CS Gestão & Serviço) e Talita 
Fernandes (Pro-Social). Amanhã: Igor 
Matos Araújo, juiz federal da Subseção 
de Alagoinhas, Helio Moraes (Ilhéus), 
Kaique Moraes (Barreiras), Rodrigo Brito 
(18ª Vara), Tauane Costa e Ângela Fi-
guereido (ambas do NUCRE). 

Parabéns!!!

TRF1 confirma sentença da 13ª Vara 
negando a estudante de escola particular 
acesso a ensino superior através de cotas

A 5ª Turma do TRF 1 confirmou, por 
unanimidade, sentença da 13ª Vara da Se-
ção Judiciária da Bahia que declarou legal 
o indeferimento de matrícula pelo sistema 
de cotas de um aluno que concluiu o ensi-
no médio por meio do Programa de Educa-
ção de Jovens e Adultos em instituição de 
ensino privado, com bolsa integral.

Os desembargadores consideraram que 
a frequência a supletivo seriado com três 
anos de duração para conclusão do ensi-
no médio em escola privada, mesmo com 
bolsa integral, não atende à previsão legal 
e regulamentar da política de cotas para 
acesso ao ensino superior. 

Na apelação, o requerente sustentou 
que a frequência a curso supletivo seriado, 

modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
em escola particular, com bolsa integral, 
o autoriza a participar do sistema de co-
tas, “pois não o diferencia em relação aos 
egressos de escolas públicas”. Alegou que, 
nesse tipo de questão, “há de ser observa-
da a origem do candidato e sua condição 
de hipossuficiência, objetivo principal da 
política de cotas no ensino superior”.

A UFBA rejeitou a matrícula do aluno 
pelo sistema de cotas e contestou os ar-
gumentos. “A conclusão do ensino médio 
em exame supletivo ministrado por esco-
la privada não atende às exigências pre-
vistas na Resolução 1/2004 para habili-
tação à matrícula pela política de cotas, 
conforme foi reconhecido pela sentença”, 
destacou.

Para o juiz federal convocado Evaldo Fer-
nandes, a sentença não merece reparos. “A 
frequência à Educação de Jovens e Adultos 
gratuita em prestigiada escola particular 
de ensinos fundamental e médio da capital 
baiana não preenche os requisitos para o 
deferimento da matrícula pretendida”.

O magistrado explicou que a legislação 
veda o ingresso ao ensino superior pelo 
sistema de cotas aos “estudantes que te-
nham, em algum momento, cursado em 
escolas particulares parte do ensino mé-
dio. No caso em análise, o autor admite 
ter cursado o ensino médio em escola ca-
dastrada como particular, razão pela qual 
não tem direito ao ingresso no ensino su-
perior pelo sistema de cotas”, ponderou.

Fonte: TRF1

Presidentes de tribunais enviam ofícios à Presidência 
da República pedindo sanção do PL 28/2015

O presidente do TRF1 desembargador 
federal Cândido Ribeiro manifestou, em 
ofício à presidente Dilma Roussef, encami-
nhado no dia 9 de julho, apoio à sanção 
do PL 28/2015 lembrando que ele visa a 
recompor as perdas salariais acumuladas 
pelos servidores em nove anos. 

O desembargador federal declara que 
o projeto foi proposto pelo presidente do 
STF, no uso das suas atribuições constitu-
cionais, após minuciosos estudos técnicos, 
e que foi aprovado pelo Pleno daquela Cor-
te. No Congresso, foi aprovado por todas 
as comissões, pela Câmara e pelo Senado, 
além de ter recebido o apoio de todos os 
Tribunais  Federais e de inúmeros magistra-
dos e advogados de todo o Brasil.

Cândido Ribeiro afirma que “A injusta 
desvalorização dos salários dos servidores 
do Poder Judiciário da União torna-se ain-
da mais crítica ao fazermos a comparação 
com a situação de carreiras análogas dos 
Poderes Executivo e Legislativo além de 
causar crescente insatisfação, desmotiva-
ção e evasão de servidores para carreiras 
mais atrativas, com enorme prejuízo para 

a celeridade e para a efetividade da pres-
tação jurisdicional”.

O presidente lembrou que o Judiciário 
Federal é superavitário, que a Justiça Fe-
deral em 2014 possibilitou o recolhimento 
de 16 bilhões aos cofres públicos e que se 
estima que este valor chegará a 24 bilhões 
a partir deste ano. 

Finalizou lembrando a importância de 
profissionais valorizados e com salários 
dignos e compatíveis com a complexidade 
dos cargos públicos que ocupam os servi-
dores, sob pena de comprometer-se a soli-
dez e a qualidade institucionais. 

O desembargador Valtércio Ronaldo de 
Oliveira, presidente do TRT da 5ª Região e 
presidente do Colégio de Presidentes e Cor-
regedores dos Tribunais Regionais do Tra-
balho, também enviou ofício à presidente 
Dilma Roussef no dia 3 de julho.

No ofício, o desembargador roga “a Vos-
sa Excelência, em nome da harmonia dos 
poderes da República e da Democracia, 
preconizado pela Constituição Federal, a 
sanção do PLC 28/2015, aprovado pelo Se-
nado de modo unânime no dia 30 de junho 
e que objetiva a justa reposição de perdas 
salariais sofridas pelos servidores do Judi-
ciário Federal ao longo de nove anos.

O presidente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios desembar-
gador Getúlio de Moraes Oliveira oficiou as 
autoridades federais, em especial a presi-
dente da República, Dilma Rousseff, pe-
dindo a sanção do projeto de lei que visa 
à recomposição salarial dos servidores do 
Judiciário.

Os documentos foram encaminhados à 
presidente Dilma Rousseff, ao vice-presi-
dente Michel Temer, ao presidente do Con-
gresso Nacional, senador Renan Calheiros, 
ao presidente da Câmara dos Deputados, 
deputado Eduardo Cunha, ao ministro da 
Casa Civil, Aloisio Mercadante, e ao minis-
tro de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Nelson Barbosa.

O presidente do TJDFT ressalta a ne-
cessidade da recomposição salarial, desta-
cando a imensa defasagem em compara-
ção com carreiras análogas no Executivo e 
Legislativo, bem como à notória progressão 
da perda do poder aquisitivo dos servido-
res. Salienta, ainda, o resultado pernicioso 
dessa discrepância salarial, que é a siste-
mática evasão de servidores para carreiras 
mais valorizadas, prejudicando a celerida-
de e a qualidade da prestação judicial.

A presidente do TRT da 6ª Região de-
sembargadora Gisane Barbosa de Araújo 
também oficiou à presidente da República 
solicitando a sanção do PLC 28/2015 ar-
gumentando que o Colégio de Presidentes e 
Corregedores do Trabalho já tornou público 
o irrestrito apoio ao projeto de lei.

“Nessa linha, e com amparo nas razões 
contidas na nota técnica encaminhada pelo 
STF ao Ministério do Planejamento, orça-
mento e gestão, solicito os bons préstimos 
de Vossa Excelência para a sanção do PLC 
28/2015”, declarou a desembargadora.

Prêmio Funpresp-Jud 
O Prêmio Funpresp-Jud 2015 foi lan-

çado nas cinco regiões brasileiras duran-
te Encontros Regionais promovidos pela 
Funpresp-Jud, para divulgar a Fundação 
e o Plano de Benefícios junto aos mem-
bros e servidores públicos federais do Ju-
diciário da União, do Ministério Público 
da União e do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público. 

Serão duas premiações, uma para con-
curso de projeto acadêmico e intelectual 
de educação financeira e previdenciária e 
outra para campanha de adesão. O período 
para a campanha e inscrição dos projetos 
vai até 30/10/2015.

O projeto vencedor ganhará R$10 mil e 
os 2º e 3º colocados receberão R$5 mil e 
R$3 mil respectivamente

Mais informações sobre o Prêmio 
Funpresp-Jud 2015 no endereço www.
funprespjud.com.br/premio/, pelo e-mail: 
premio2015@funprespjud.com.br ou pelo 
telefone (61) 3217-6598.


