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Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

12/08/08 - 8ª Vara comemora 
aniversário da Dra. Nilza Reis - Os 
servidores da 8ª Vara comemoraram 
na última terça-feira, 5/8, o aniver-
sário da sua juíza federal Nilza Reis, 
que acabara de retornar de merecidas 
férias. Na mesma oportunidade, eles 
festejaram o aniversário do servidor 
Wesley Figueredo.

Compareceram para prestigiar a 
comemoração, os juízes federais Sa-
lomão Viana, Paulo Pimenta, Ailton 
Schramm, Sandra Lopes de Carvalho, 
Cynthia Lima Lopes e Marla Consuelo 
Marinho. Também não faltaram à festa 
a mãe da aniversariante, Dona Mari-
nha, e a sua irmã Neide Reis, ao seu 
lado na foto acima.

Os convidados desfrutaram de um 
saboroso caruru completo e, em nome 
dos colegas, o juiz federal Salomão Via-
na falou sobre a importância da ami-
zade com Dra. Nilza e de como ela 
cativa a todos com a sua maneira de 
ser. Já a aniversariante comentou que 
aquela era uma data que a levava a vá-
rias reflexões: que pequenos presentes, 
mesmo que de valor aparentemente in-
significante, representam muito, e que 
era uma pessoa feliz porque conheceu 
e convive com pessoas que são muito 
importantes e queridas para ela.

Subseção de Ilhéus tem curso de 
Direito Processual Civil - Teve início 
na última quinta-feira, 7/8, o Curso 
de Direito Processual Civil, ministrado 
pelo Diretor de Secretaria da Subseção 
Judiciária de Ilhéus, Luiz Carlos Souza 
Vasconcelos, com carga horária de 20 
horas, abrangendo noções de Teoria 
Geral do Processo e Direito Processual 
Civil, com ênfase de aplicação práti-
ca no serviço da Justiça Federal, com 
vista a um melhor aprimoramento da 
Justiça. (...)
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TRF1 confirma sentença da 16ª Vara
que garantiu trancamento de matrícula a 

participante do programa Ciência sem Fronteiras

II Seminário Internacional
de Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho

A ABPREV (Associação Brasileira de 
Defesa dos Direitos Previdenciários, Aci-
dentários e Consumidor) realiza no dia 17 
de agosto, das 8h às 18h, o II Seminá-
rio Internacional de Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho, sob o tema “Uma 
visão interdisciplinar dos Direitos Funda-
mentais, Direitos Previdenciário, Direitos 
Sociais e Acesso à Justiça”. O evento irá 
conferir certificado de carga horária.

O seminário contará com a presença 
do juiz federal diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia, Dirley da Cunha 
Júnior, apresentando o tema “Estado 
Social, Acesso à Justiça, Judicialização 
e Efetividade dos Direitos Sociais em 
Tempos de Crise”, além do juiz federal da 
7° Vara, Wilson Alves de Souza, que irá 
apresentar o tema “A Reforma Processual 
Trabalhista Brasileira de 2017 e o Aces-
so à Justiça”, entre outros palestrantes. 
Dr. Wilson Alves também é coordenador 
cientifico do seminário junto a magistra-
da argentina Viridiana Diaz Aloy.

O evento direcionado para advogados, 
bacharéis em direito, juízes, servidores, 
médicos e estudantes de medicina, em-
presários, aposentados e demais inte-
ressados que atuam na área trabalhista, 
previdenciária, cível, constitucional e de 
direitos humanos.

O seminário será realizado no Versátil 
Ondina Eventos (Ondina Apart Hotel da 
Bahia), que fica localizado na Av. Oceâni-
ca, 2400 - Ondina, Salvador - BA.

Mais informações poderão ser en-
contradas  por meio do site da ABPREV: 
www.abprevbrasil.com.br

A 6ª Turma do TRF 1ª Região, por 
unanimidade, assegurou a uma estu-
dante o direito ao trancamento da matrí-
cula no curso de Medicina, com reserva 
de vaga, durante o período de partici-
pação no Programa “Ciência sem Fron-
teiras”, fora do território brasileiro, se 
abstendo de cobrar as mensalidades re-
ferentes a este período.  A decisão con-
firmou a sentença proferida pelo Juízo 

da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária 
da Bahia ao julgar apelação interposta 
pela Escola Baiana de Medicina e Saúde 
Pública.

Em suas razões, a instituição alegou 
a autonomia didático-científica das ins-
tituições de ensino, garantida constitu-
cionalmente, para aduzir válida a norma 
interna que impede o trancamento da 
matrícula enquanto estiver realizando o 
programa Ciências Sem Fronteiras.

 Ao analisar o caso, a relatora, juíza 
federal convocada Hind Ghassan Kaya-
th, destacou que a prática consumerista 
abusiva praticada pela instituição de en-
sino é atividade contrária aos interesses 
do governo brasileiro em propiciar uma 
educação mais abrangente e inclusiva 
aos alunos de graduação.

Sendo assim, ressaltou a magistrada 
que a cobrança de mensalidades por ser-
viços não prestados é ato configurador da 
violação do direito líquido e certo da par-
te impetrante e em que pese a autono-
mia didático-científica da instituição de 
ensino ser uma garantia constitucional, 
ela não é imune à razoabilidade ou pro-
porcionalidade.

Deste modo, o Colegiado acompa-
nhando o voto do relator, negou provi-
mento à apelação.

Fonte: TRF1

Aniversariantes
Hoje: Cleuma Sahionara Moutinho Alves Arana (19ª Vara), Maria Neusa Souza 
Moraes (Alagoinhas), Camila Rego da Rocha Lopes (NUCGP) e Maria Helena 
Cavalcante da Silva (1ª Vara). Amanhã: Carla Maria de Carvalho Batista Soares 
(NUCOM) e Daniela Souza Damasceno (NUCGP).

Parabéns!


