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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: André Ricardo Gomes Borges 
(20ª Vara), Fábio Bispo de Jesus (21ª 
Vara), Marlene de Jesus  (13ª Vara), 
Cristina de Assis França (NUCJU), Luiz 
Eduardo de Jesus Pereira (18ª Vara).
Amanhã: André Luiz Fonseca Ferreira 
(Jequié), José Carlos Bispo (NUCJU), 
Renato de Mello Guimarães Lobo (7ª 
Vara), Tiago Sardeiro Castro (Itabuna), 
Vilma Tavares da Silva Brito (Barrei-
ras), Lidice de Oliveira Mascarenhas 
Nascimento (21ª Vara) e Julio César 
Chaves de Souza (Áquila). Parabéns!!!

Liminares determinam que UFBA matricule 
alunos que não concluíram o ensino médio

A edição do JFH desta segunda-feira 
divulgou liminar da juíza federal substituta 
da 14ª Vara, Renata Mesquita, que permi-
tiu a uma adolescente de 16 anos e sem 
concluir o ensino médio, matricular-se no 
curso de Medicina da UFBA. A aluna obte-
ve a 10ª maior nota entre os classificados. 

Decisão semelhante adotou o juiz fede-
ral da 22ª Vara, Durval Carneiro Neto, no 
exercício da titularidade plena da 12ª Vara, 
quando determinou, liminarmente, que a 
UFBA efetive a matrícula do estudante Da-
niel Costa, aprovado, com ótimo desempe-
nho no ENEM para o curso de Direito, sem 
ter concluído o ensino médio.

A matrícula estava sendo negada por  
o autor não ter 18 anos e não haver con-
cluído o ensino médio. O magistrado cita 
jurispudência do TRF1 e ressalta: “não há 
limite mínimo de idade para o acesso ao 
ensino superior em relação aos alunos 
que concluíram regularmente o segundo 
grau, não sendo raros os casos em que 
estudantes entraram nas faculdades com 
idade inferior a 18 anos e só vem a com-
pletar essa idade do decorrer do primeiro 
ano do curso”. 

A terceira decisão liminar é da 1ª Vara, 
proferida pela juíza federal substituta da 
14ª Vara, no exercício da titularidade da-
quele Juízo que determinou liminarmente 
que a UFBA procedesse à matrícula de Ra-
quel Oliveira na Faculdade de Psicologia.

A jovem, com menos de 18 anos, con-
cluiu o 4º ano do ensino médio na moda-
lidade integrado, e se inscreveu via SISU, 
sendo aprovada na UFBA em 1º lugar no 
curso de Psicologia, pelo ENEM na vaga 
de cotas de baixa renda e escola pública. 
Entretanto, encontrava-se impedida de 
efetuar a matrícula por não ter apresen-
tado o certificado de conclusão do ensino 
médio.

Para a magistrada, “a hipótese [..]
configura situação cuja excepcionalida-
de escapa à vontade da impetrante, que, 
a despeito de encontrar-se cursando o 
quarto ano do Curso Integrado, já cursou 
os três primeiros anos do segundo grau, 
que equivalem ao curso médio, com apro-
vação, demonstrou maturidade e aprovei-
tamento acadêmico que a credenciou ao 
ingresso no corpo discente da Universida-
de Federal da Bahia”.

A julgadora acrescenta: “É benfazeja a 
orientação jurisprudencial que pugna pela 
aplicação razoável das exigências legais 
quando, em casos como o ora examinado, 
estar-se-á tratando com estudantes que 
desenvolveram precocemente sua capaci-
dade intelectual de modo a lograr êxito no 
exame que se presta a avaliar os alunos já 
concluintes do ensino médio”.

Entendimento diverso teve o juiz federal 
Carlos d’Ávila Teixeira, da 13ª Vara, ao jul-
gar mandado de segurança impetrado por 

Samira Carvalho Machado, emancipada 
aos 16 anos e que, tendo concluído o 2º 
ano do ensino médio, obteve no SISU apro-
vação para o curso de Direito da UFBA. As 
razões que a impediam de se matricular 
foram as mesmas dos processos anterior-
mente citados: idade inferior a 18 anos e 
não-conclusão do ensino médio.

A decisão que denegou a liminar tam-
bém traz fundamentação jurisprudencial e 
declara: “Para obtenção da certificação de 
conclusão de nível médio com a utiliza-
ção do resultado do ENEM, o requisito de 
idade biológica de 18 anos, não encerra 
qualquer ilegalidade, garantindo a ob-
servância da ordem biológica natural de 
aprendizado e desenvolvimento emocional 
do ser humano”.

O magistrado louva a inteligência da jo-
vem e vislumbra-lhe um futuro promissor, 
mas “...até mesmo para que venha a se 
tornar futuramente uma cidadã conscien-
te e colaborar com o crescimento e desen-
volvimento desta jovem nação brasileira, 
trilhando, com maturidade e segurança, a 
senda adequada na carreira profissional 
que desejar ou vier a abraçar, não lhe cus-
ta cumprir a lei, seguir o caminho que to-
dos trilham, obedecer os degraus normais 
do desenvolvimento estudantil”.

“Há um tempo certo e um limite para 
todas as coisas”, finalizou o juiz ao negar 
a liminar.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

do Sr. Luiz Carlos da Conceição Bispo, 
irmão da servidora Eliete Lamego, do Pro 
Social. O sepultamento ocorreu na terça-
-feira, 28/1, no cemitério Bosque da Paz.

A Seção Judiciária da Bahia 
vem operando de forma silencio-
sa mas constante, desde 2011 
quando se iniciou o trabalho de 
eliminação de processos arquiva-
dos, aquelas montanhas de pa-
pel que só ocupam espaço, mas 
que não importam mais a pessoa 
alguma.

O descarte de processos, bem 
como de outros documentos é 
um trabalho aparentemente sem 
relevância, mas que se reveste 
de grande interesse por parte 
das administrações em geral, já 
que manter os arquivos judiciais 
é muito dispendioso em termos 
financeiros e muito exigente em termos de 
trabalho.

Esta Seccional administra, hoje, cerca 
de 600.000 processos baixados. Para se 
ter uma ideia, aproximadamente 400.000 
deles são passíveis de descarte. Assim, na 
era em que tanto se fala em digitalização, 
faltam recursos para esse trabalho, bem 
como para compra de dispendiosos arqui-
vos deslizantes, únicos equipamentos ade-
quados para abrigar tão importante carga 
quando ela está dentro do prazo de guarda. 

O modo mais curto, barato e prático 
para o tangenciamento dessa atividade, é o 
descarte. Só para guardar cerca de 3.500 
processos em arquivo deslizante gasta-se, 
apenas com a compra desse equipamento, 
cerca de R$600 mil, sem contar o aluguel 
de espaço que não se encontra por menos 
de R$23 mil por mês (R$276 mil por ano). 
Esses valores podem pagar, com grande 
folga, a análise para descarte de aproxima-
damente 60 mil processos por ano. 

Nessa linha de ação, foi realizado no 
dia 19/12/2013, pela Direção do Foro/
NUCJU e Comissão Permanente de Ava-
liação e Gestão Documental a eliminação 
de 11.497 processos de Execução Fiscal e 
respectivos embargos e agravos, arquivados 
nesta Seção Judiciária, conforme consta no 

Sede da Seção Judiciária descarta 4,5 toneladas 
de documentos e processos judiciais

Processo Administrativo n 4.318/2013, in-
dicado no Edital de Eliminação de Autos 
Judiciais Findos 01/2013.

Essa proeza foi conseguida apenas com 
servidores desta Seccional com a ajuda de 
prestadores de serviços que se empenha-
ram durante os anos de 2012/2013 e com 
a realização de mutirão no recesso/2012.

 Dos 12.480 processos analisados pela 
comissão, 983 foram destinados para a 
guarda permanente e 11.497 processos fo-
ram eliminados. Na mesma ocasião, foram 
eliminados 2.500 agravos de instrumen-
to arquivados nesta Seccional, conforme 

consta do Processo Administrati-
vo 6.379/2013. 

Todo material, totalizando 
4,52 toneladas de papel, foi 
fragmentado, resultado da elimi-
nação dos autos que foram em 
seguida doados ao programa RE-
CICLE JÁ BAHIA, representado 
pela Coordenadora do Programa 
de Coleta Seletiva em Órgãos Pú-
blicos, Vanuza Gazar dos Reis.

Nesse mesmo período a SE-
TARQ encaminhou para elimina-

ção 445kg de comprovantes de malotes 
recebidos e expedidos, correspondências 
registradas e comprovantes de entrega de 
processos arquivados, cujo termo inicial de 
contagem de prazo de guarda definido pelo 
PCTT era 1997 e final em 2008. 

Os documentos poderiam ter como pra-
zo final o ano de 2010 mas a SETARQ tem 
mantido uma margem de tempo de guarda 
de documentos de até 2 anos, por prevenção. 

Esse é um trabalho preliminar de des-
carte da área administrativa, já que a aná-
lise dos processos administrativos está em 
fase de organização, uma vez que qualquer 

Processos descartados são fragmentados
em máquina industrial sob acompanhamento 
do servidor Marcos Antônio da Rocha.

tipo de descarte exige trabalho hercúleo e 
extremamente criterioso. Eliminar docu-
mentos necessita de toda a segurança legal 
para não haver prejuízo às partes.

O trabalho de descarte dos processos 
judiciais,  além da análise temporal, exige 
a análise histórica, já que dentre aqueles a 
serem descartados há os destinados a per-
durar no tempo para mostrar às gerações 
futuras o modus operandi do direito atual.

A Direção do Foro registra agrade-
cimentos especiais aos servidores que 
trabalharam arduamente durante todo o 
processo de descarte: Maria Carmen da 
Gama Coelho, Vera Maria Barros Pereira, 
Andrea Valente Monteiro, Marcos Antonio 
da Rocha, Lourival Matos e o terceirizado 
Angemilson Santos Melo.

Diretor do Foro assina
termo de doação de papéis
descartados a cooperativa.


