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TRF1 mantém sentença da 12ª Vara 
 que garantiu a aluno matrícula em curso 
superior mantendo pontuação no Enem

A 5ª Turma do TRF1 negou provimento 
às apelações interpostas pela UFBA e pelo 
Estado da Bahia contra a sentença da 12ª 
Vara que declarou o direito do autor de re-
alizar matrícula no curso de Direito deter-
minando, ainda, a expedição de Certificado 
de Conclusão do Ensino Médio pela Secre-
taria de Educação contendo a pontuação 
obtida pelo estudante no Enem.

A UFBA sustentou que o impetrante 
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 conclusão do ensino médio. 
Afirma que a Portaria 144 do Instituto Aní-

sio Teixeira se refere ao ingresso no en-
sino superior pelo Enem e não por ves-
tibulares ou outros sistemas, de modo 
que não se trata de inovação na ordem 
jurídica, mas mera disciplina inserida no 
sistema de ingresso pelo Enem.

Argumenta a universidade que a 
sentença ofende o princípio da iso-
nomia ao beneficiar o requerente que 
agiu ciente de que não preenchia os 
requisitos exigidos, em detrimento da-
queles que aguardam a conclusão e a 

aprovação no ensino básico para, corres-
pondendo às exigências, realizar o Enem. 
Alega, também, a violação do princípio da 
separação dos poderes, porque a sentença 
traduz-se em interferência do Poder Judici-
ário na atribuição da instituição de ensino 
de se organizar e disciplinar a seleção dos 
candidatos a uma vaga no curso superior.

O Estado da Bahia, por sua vez, de-
fende que, nos termos do art. 23 da Lei 
n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da 
Educação Nacional, a educação básica 
pode ser legalmente organizada com base 
na idade, competindo ao Poder Legislativo 

a fixação de critérios para a certificação ex-
cepcional de conclusão do ensino médio, o 
que torna a sentença uma afronta ao prin-
cípio da separação dos poderes.

A relatora, juíza federal convocada Da-
niele Maranhão, observou que o impetran-
te, por decisão judicial, já recebeu o certi-
ficado de conclusão do segundo grau em 
2014 e encontra-se cursando a graduação 
em Direito regularmente.

Destacou a magistrada que a jurispru-
dência do Tribunal, em casos semelhantes, 
já decidiu pela não interrupção dos estudos 
quando já matriculado o aluno.

A juíza Daniele Maranhão também sa-
lientou que “desse modo, verifica-se na 
ação que o impetrante já completou 18 
anos, recebeu o Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio e se matriculou na UFBA, 
estando cursando regularmente a gradu-
ação em Direito, devendo, portanto, ser 
mantida a sentença”, concluiu.

Fonte: TRF1

NUCRE informa sobre 
A.Q. por graduação para 

Técnicos Judiciários
Técnicos Judiciários com curso supe-

rior, que ainda não averbaram o diploma 
em seus assentamentos funcionais para o 
Adicional de Qualificação de 5%, retroativo 
a 21/7/2016, data da publicação da Lei 
13.317/2016, deverão entregar cópia au-
tenticada do diploma ou conferida com o 
original, até dia 9/9/2016 por meio do pro-
cesso SEI 0002568-09.2016.4.01.8004.

A 6ª Turma do TRF1 negou provimen-
to ao agravo de instrumento interposto pela 
Universidade de São Paulo contra a decisão 
da 13ª Vara que deferiu o pedido de tutela 
provisória a um paciente para fornecimento 
da substância Fosfoetanolamina Sintética 
para o tratamento de câncer.

A USP alegou que a substância não foi 
registrada na Anvisa, que a eficácia do pro-
duto não foi comprovada e que não cabe ao 
Poder Judiciário interferir no poder discricio-
nário da administração pública.

O relator, desembargador federal Kassio 
Marques, entendeu que os pedidos de con-
cessão de medicamentos devem  ser acom-
panhados de justificativas com dados que: 
atestem a imprescindibilidade do medica-
mento; confirmem a inexistência de outro 
produto eficaz no tratamento; indiquem a 
situação clínica do paciente, o grau de evo-
lução da doença e, ainda, a hipossuficiên-
cia financeira desse paciente.

TRF1 mantém decisão da 13ª Vara 
que determina fornecimento de 
Fosfoetanolamina a paciente 
com câncer em estado grave

Sustentou o desembargador fe-
deral que a Fosfoetanolamina Sin-
tética ainda não foi aprovada pela 
Anvisa e que a substância atua no 
sentido de tornar visíveis as células 
cancerígenas para que o sistema 
imunológico as combata; que exis-
tem relatos de pessoas que experi-
mentaram melhora e outras que não 
observaram piora no quadro clínico. 
Afirmou que deveriam ser beneficia-
dos com a concessão do medica-

mento os doentes que não respondem aos 
tratamentos com medicamentos registra-
dos e os pacientes terminais.

O desembargador lembrou que a subs-
tância é componente de um medicamento 
autorizado pela Anvisa, comercializado no 
País pelo nome Caelyx e custa entre R$ 2 
mil e R$ 3 mil. Registra que, em se tratan-
do de doentes terminais de câncer, “inde-
ferir ou não permitir uma última tentativa 
de sobrevivência dentro de uma análise de 
colisão de direitos sociais e fundamentais 
da Constituição Federal seria negar não só 
o direito à saúde a grupo vulnerável cons-
titucionalmente protegido como também o 
mais precioso dos bens jurídicos, o direito 
de tentar permanecer vivo”.

O magistrado conclui que quem for 
comprovadamente diagnosticado com cân-
cer poderá fazer uso da substância median-
te termo de responsabilidade.

Fonte: TFR1

Vem aí o 10º Encontro de Corais 
da Justiça Federal da Bahia

Inscrições para 
Curso “SEI! Usar”

Estão abertas até 15/9, as inscrições 
para o curso “Sistema Eletrônico de Infor-
mações – SEI! Usar”. A ação educativa, 
gratuita, destina-se aos desejam aprender 
a utilizar o SEI.

Dentre os objetivos do curso estão: o 
acesso e navegação no SEI; a execução de 
operações com processos e documentos; a 
organização em blocos internos; a disponi-
bilização de documentos nos blocos de assi-
naturas; a recuperação de informações, e a 
disponibilização do acesso externo.

A capacitação terá início em 20/9. As 
inscrições devem ser feitas no site www.
enap.gov.br onde estão disponíveis as in-
formações sobre o curso


