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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:Firmicio Ferreira de Souza Filho 
(Barreiras), José Augusto Alves de 
Castro (Campo Formoso) e Taís Ribei-
ro Silva (NUCOI). 
Amanhã: Allan David da Silva Costa 
(Teixeira de Freitas), Daiane dos San-
tos Anjos (Bom Jesus da Lapa), Ciro 
Gomes de Queiroz (NUASG) e Evilásio 
Roxo do Amaral (10ª Vara). 
Domingo: Danielle Norena de San-
tana Alencar (Irecê), Rosana Soussa 
Vieira Lins (Turma Recursal), Leandro 
Batista Coutinho (Vitoria da Conquis-
ta), Bruno Kruschewsky Kruschewsky 
(Itabuna), Clesio Vicentini Silotti 
(NUASG), Maria Eugenia Ribeiro Lage 
(NUCAF) e André Luiz Costa (VIPAC).
Segunda-feira: Valdilene Barbosa 
Cunha do Nascimento (Jequié) e Re-
nato Paes Martins (16ª Vara).
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Juízes federais são convocados 
para compor 1ª Câmara Regional 
Federal Previdenciária da Bahia

TRF1 mantém sentença da Subseção 
de Vitória da Conquista e Universidade 

deve matricular aluno que não apresentou 
certificado de ensino médio por força maior
A 6ª Turma do TRF1 confirmou sen-

tença do juiz federal da 1ª Vara da Sub-
seção Judiciária de Vitória da Conquista, 
João Batista de Castro Júnior, de que 
determinou ao Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Estado da 
Bahia que efetuasse a matrícula de um 
estudante no curso de Engenharia Elé-
trica, para o qual obteve aprovação no 
Enem sob a tese de que não se afigura 
razoável impedir que estudante realize 
matrícula em universidade sem a apre-
sentação do certificado do ensino médio 
se a não apresentação se deu por motivo 
de força maior. 

O estudante impetrou mandado de 
segurança contra ato do Diretor do IFBA, 
objetivando sua matrícula no referido 
curso, ao argumento de que teria con-
cluído o ensino médio em 2013, se não 
tivesse ocorrido uma greve que poster-
gou o encerramento do curso para abril 
de 2014. Por isso não pôde apresentar o 
Certificado de Conclusão do Ensino Mé-
dio a tempo de efetivar sua matrícula.

O pedido foi julgado procedente pelo 
Juízo de primeiro grau, que ordenou a 
matrícula do estudante. Na sentença o 
magistrado afirma: “Não se pode conce-
ber que se vejam fechadas as portas de 
efetivação de matrícula do Impetrante. 
Foge isto do razoável, por mais de um 
motivo: a) o relevo do direito em jogo, a 
educação, que não só se vincula à for-
mação intelectual da pessoa individu-
almente considerada, mas também ao 
próprio desenvolvimento do corpo social 
conjuntamente considerado e que certa-

mente é beneficiário dos frutos daquilo 
que é produto da excelência do exercício 
rofissional daqueles advindos do meio 
acadêmico; b) a diuturna ocorrência de 
incidentes como o que é o cerne da con-
trovérsia subjudice, as greves, que, pos-
ta à margem a legitimidade de suas de-
flagrações, não podem dar azo sempre 
ao retardo na rotina acadêmica do país; 
c) o próprio fato de que, neste momen-
to, já foi ultrapassado o prazo estipulado 
para findarem-se as aulas do ensino mé-
dio do Impetrante, não havendo óbices à 
sua matrícula.”

Em apelação do TRF1 o impetrado 
sustentou que a matrícula foi indeferida 
porque o impetrante ainda não havia con-
cluído o ensino médio, e que a instituição 
de ensino “não pode ficar no aguardo da 
conclusão do curso por um candidato, 

e posterior emissão de certificado, uma 
vez que o número de vagas abertas no 
vestibular é insuficiente para atender a 
todos os pretendentes aos cursos”.

A Corte não aceitou as razões trazidas 
pela Universidade. Em seu voto, o rela-
tor, desembargador federal Daniel Paes 
Ribeiro, ressaltou que o aluno comprovou 
que a alteração do calendário escolar que 
postergou a conclusão do ensino médio 
se deu por motivo de greve dos servi-
dores da instituição de ensino. Por essa 
razão, “não se afigura razoável coibir o 
direito do impetrante de realizar matri-
cula em universidade, considerando que 
a não apresentação do certificado do 
ensino médio se deu por motivo de força 
maior, qual seja, greve dos servidores”, 
fundamentou.

Fonte: TRF1

AGENDA
CULTURAL

ROGÉRIO GRILLO                                              
NO CAFOFO FINO

O cantor e compositor Rogério 
Grillo  continua hoje a  temporada 
no Bar e Restaurante CAFOFO FINO, 
a partir das 19h30. No repertório, 
clássicos da MPB e músicas autorais, 
mantendo a boa e eterna tradição do 
barzinho e violão. 

O CAFOFO FINO,  no Alpha Mall, 
na entrada do condomínio Alphavil-
le,  atrai uma clientela que gosta de 
curtir a happy hour com tira-gostos e 
petiscos que caem bem com a qua-
lidade das cervejas geladas e drinks 
da casa. 

Com mais de 27 anos de carreira, 
Rogério Grillo preza sempre pela qua-
lidade das composições, resgatando 
canções clássicas, mas sem desprezar 
sucessos atuais. O artista oferece um 
repertório especialmente pensado para 
embalar os seus momentos de lazer ao 
lado dos amigos e família.

Acompanhando-se ao violão, Grillo 
reúne em seu repertório o melhor da 
MPB. Caetano, Chico Buarque, Gil e 
Djavan são compositores constantes 
nas suas apresentações. Zeca Baleiro, 
Maria Gadú e Lenine também têm o 
seu lugar, além de composições auto-
rais. Há um espaço especial em seus 
shows para os sucessos da Bossa 
Nova, fonte que mais o inspira. É o 
momento em que o público canta jun-
to, pede música e se deleita.

Rest. CAFOFO FINO - Av. Alphavil-
le, 151 - Shopping Alphamall - Sexta-
-feira, 19h30 - Couvert: R$5,00
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 Os juízes federais Pedro Braga Filho 
(19ª Vara), Cristiano Miranda de Santa-
na (15ª Vara) e Valter Leonel Seixas (2ª 
Turma Recursal) foram convocados pela 
Presidência do TRF1, pela Portaria Presi 
n. 79, para compor a 1ª Câmara Regio-
nal Federal Previdenciária da Bahia por 
seis meses, a partir de 23/02.

Também foram convocados juízes 
para compor a 1ª Câmara Regional Pre-
videnciária de Minas Gerais. As sessões 
de julgamento da Câmara Regional Pre-
videnciária da Bahia serão presididas pe-
los desembargadores Cândido Moraes e 
Olindo Menezes, em sistema de rodízio.

As duas Câmaras Regionais Descen-
tralizadas da 1ª Região foram instituídas 
pela Resolução Presi 23, de 1º de de-
zembro de 2014, como forma de enfren-
tamento ao número cada vez mais cres-
cente de processos previdenciários em 
tramitação no TRF da 1ª Região e que 
têm origem nas seccionais da Bahia e de 
Minas Gerais. 

A iniciativa visa a desafogar a 1ª e a 
2ª Turma do Tribunal Regional Federal  
da 1ª Região, que tratam de matérias 
previdenciárias e, atualmente, pos-
suem acervo de aproximadamente 35 
mil processos.

Módulo Ouvidoria do SEI 
já está em funcionamento

O Módulo Ouvidoria do Sistema Eletrô-
nico de Informações já está em funciona-
mento e substituiu os Sistemas SIOUV, da 
Ouvidoria Administrativa, e SiWeb, da Ou-
vidoria Judicial. O acesso ao sistema pode 
ser realizado da mesma forma que ante-
riomente: na página eletrônica do Tribunal, 
www.trf1.jus.br, basta clicar em “Ouvido-
ria” e preencher a “Manifestação” – que 
pode ser de “Acesso à Informação Pública”, 
“Elogio”; “Pedido de Informação”; “Pedido de Preferência”; “Reclamação/Denúncia” 
e “Sugestão”. 

Dúvidas sobre o Acesso à Informação Pública ou a Serviços Administrativos do 
Tribunal poderão ser dirimidas pelo telefone (61) 3410-3315. Dúvidas relacionadas 
a processos judiciais – da Primeira Instância – podem ser sanadas pelo telefone (61) 
3314-5121.


