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Gestão & Serviço). Amanhã: João Paulo 
Meireles Souza (12ª Vara), Jamile Porto 
Rodrigues (Feira de Santana), Michele 
Barbosa de Brito (NUCAF) e Paulo Ale-
xandre Cavalcanti de Azevedo (Turma Re-
cursal). Quarta-feira: Kate Anne Edwards 
de Oliveira (Turma Recursal), Amilton 
Silva de Carvalho (Barreiras), Júlio Cé-
sar dos Santos Pimentel (NUCJU), Marli 
Bastos Queiroz Barreto (11ª Vara) e Mar-
co Antônio Pereira Soares (Ilhéus).
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TRF1 mantém sentença da 3ª Vara garantindo 
matrícula em universidade por sistema de 
cotas a estudante que cursou supletivo 

A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
manteve sentença da 3ª Vara, que concedeu 
a um estudante o direito de ser matricula-
do no curso de Transporte Terrestre: Gestão 
de Transporte e Trânsito da Universidade 
Federal da Bahia. O aluno, aprovado no 
vestibular pelo sistema de cotas, havia sido 
impedido de se matricular no referido curso 

porque concluiu o ensino médio por meio de 
exames periódicos promovidos pela moda-
lidade de ensino denominada Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

A UFBA sustentou que o requerente não 
cumpriu a exigência constante em edital, 
uma vez que concluiu o ensino médio por 
meio de supletivo no EJA e, dessa forma, 
não demonstrou que tenha cursado todo 
ensino fundamental e médio em escola da 
rede pública. Argumenta a universidade 
que conceder tal benefício “fere claramen-
te o princípio da isonomia e da segurança 
jurídica, prejudicando aqueles alunos que 
preencheram as condições estabelecidas 
no edital”.

O relator, desembargador federal Jirair 
Aram Meguerian, entendeu que a senten-
ça não merece ser reformada, visto que 

o autor frequentou as 7ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e concluiu o ensino 
médio via Sistema EJA/Supletivo em co-
légio estadual, atendendo assim às regras 
da UFBA para concorrer no vestibular pelo 
Sistema de Cotas.

O magistrado acrescentou que a limi-
nar pela efetivação da matrícula do autor 
foi deferida em 31/05/2011, ou seja, há 
mais de quatro anos. “STJ tem entendi-
mento jurisprudencial firmado pela apli-
cabilidade da teoria do fato consumado 
na hipótese de o estudante frequentar a 
instituição de ensino, na qualidade de 
aluno, há pelo menos três anos, ainda 
que amparado por medidas de natureza 
precária, como liminar e antecipação dos 
efeitos da tutela”.

Fonte: TRF1

Seminário Internacional Brasil-Argentina 
é encerrado com lançamento de livro

Como aconteceu nos anos anteriores, 
o já tradicional Seminário Internacional 
Brasil/Argentina, realizado no Auditório 
Ministro Dias Trindade nos dias 2 e 3 de 
dezembro, foi encerrado com êxito na tarde 
da última quinta-feira, com recorde de 217 
pessoas inscritas. 

O tema deste ano foi “O Novo Código 
de Processo Civil Brasileiro, a Constituição 
e o Acesso à Justiça: reflexões Dogmáticas, 
Culturais, Históricas, Sociológicas e Meto-
dológicas” e teve novamente a coordena-
ção geral e científica do juiz federal, Wilson 
Alves de Souza.

O evento foi aberto pelo juiz federal dire-
tor do Foro Iran Esmeraldo Leite que  decla-
rou a grande honra e o prazer em receber 
na nossa Seccional um evento de tamanho 
relevo para discutir diversas questões jurí-
dicas atuais e debater as inovações legisla-
tivas. Lembrou também a importância de 
se ter um olhar externo sobre as novidades 
da legislação processual.

O juiz federal Wilson Alves de Souza 
também externou a sua satisfação em coor-
denar o seminário que trata exatamente do 
tema da sua área de pesquisa em mestrado 
e doutorado que é o acesso à Justiça. O juiz 
reputou de grande importância a parceria 
entre a Justiça Federal, a Universidade Cor-
porativa da 1ª Região, a Universidade Fe-
deral da Bahia e a Universidade de Buenos 
Aires.

A primeira palestra do dia foi do profes-
sor Luiz Dellore que tratou do Novo CPC 
com uma visão ampla e crítica. 

Em seguida, mais três palestras foram 
apresentadas. A professora mestra Julia-
na Damasceno e Santos tratou do tema: 
“Repercussão do Novo CPC no Processo 
Penal Brasileiro: Análise Crítica à luz do 
Acesso à Justiça”; o professor mestre Mau-
rício Dantas Góes e Góes discutiu o tema 
“O Dever de Fundamentação das Decisões 
Judiciais no Novo Código de Processo Ci-
vil e o Acesso à Justiça”; e a professora 
doutora Marta Biagi debateu o tema “O 
Processo Judicial e a Questão Ambiental: 
Perspectivas de Abordagem Metodológico-
-Interdisciplinar” 

O segundo dia também foi repleto de te-
mas instigantes e originais a começar pela 
palestra da professora doutora Andrea Lau-
ra Gastron sobre “O Direito e a Sociedade 
Segundo os Beatles” que, para surpresa 
da plateia, foi precedida da apresentação 
musical de uma banda formada pelas can-
toras Paula e Sílvia Castro Leão, filhas da 
servidora Maísa Castro, da 7ª Vara, e pelo 
Coral da Escola de Filosofia Nova Acrópole 
interpretando algumas as canções  Revo-
lution, Because e Don’t Let me Down, do 
Quarteto de Liverpool. 

A palestrante demonstrou os paralelos 
existentes entre a arte dos Beatles e o Di-

reito, fazendo alusões a uma série de can-
ções de rock dos rapazes ingleses e a cria-
tividade das pesquisas jurídicas.

O Dr. Wilson Alves de Souza abordou o 
tema “O Novo Processo Civil Brasileiro e 
o Acesso à Justiça: Reflexões e Críticas”. 
Para o magistrado, o novo código padece 
de muitos problemas e ele diz ter dúvi-
das de que o CPC seja mesmo necessário. 
Lembrou que depois da década de 1980 
clamaram-se por reformas profundas no 
CPC com muitas mudanças sendo feitas e 
que representaram significativas modifica-
ções na estrutura do código mas nada que 
o tornasse incongruente ou perigoso. Afir-
mou que o atual código poderia ser manti-
do com alterações lembrando que 80% do 
novo código é repetição do atual. 

Finalizando o dia, uma palestra lúdica 
com o professor doutor Ricardo Rabinovich-
-Berkman, que, como um verdadeiro show-
man,  tratou do tema “800 Anos da Magna 
Carta”, brindando a plateia com uma aula 
de história, remontando à invasão viking da 
Normandia, passando pela conquista nor-
manda da Inglaterra, atravessando a saga 
dos reis plantagenetas até chegar à Magna 
Carta, sempre com pitadas de elemento da 
cultura pop com alusões a seriados como 
Os Vikings e Game of Thrones.

Ao final do seminário, foi lançado o li-
vro ‘’Derechos Fundamentales, Ambiente y 
Sociedad: Estúdios en homenaje a la Pro-
fessora Dra. Marta Biagi’’ com apresenta-
ção dos professores Andrea Laura Gastron, 
Ricardo Rabinovich-Berkman e Wilson Al-
ves de Souza. 

O Seminário foi realizado pela Justiça 
Federal da Bahia, Unicorp e UFBA, sendo 
organizado pela Asserjuf, com patrocínio da 
Caixa e apoio da Editora Dois de Julho e 
do Instituto Baiano de Pesquisas e Estudos 
Jurídicos.

Publicada nova edição 
da Revista Justiç@

Já está disponível no Portal da SJDF a 
edição de dezembro da Revista Justiç@. 
Destaque para a entrevista do juiz federal  
Salomão Viana, na qual o magistrado expli-
ca as mudanças trazidas pelo novo Código 
de Processo Civil.

Leia artigos como: “Criminalidade e 
desprezo à vida: o Judiciário tem culpa 
sim”, do juiz federal Alexandre Vidigal e 
decisões de magistrados como a que deter-
minou a uma empreiteira a devolução de 
diferença de impostos aos cofres públicos.

Nesta edição, a Revista também traz 9 
páginas da coluna Mundo Afora, em que 
o servidor Luiz Goulart, da SECOS, fala 
sobre a experiência de passar um inverno 
em Paris. A publicação também destaca 
o lançamento do livro “A Última Noite de 
Caça”, que o mesmo servidor acaba de 
lançar pela Amazon.


