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Aniversariantes
Hoje: Dirceu Lelis Aranha (Jequié), Mar-
gareth Ferreira (13ª Vara), Mauri Ci-
presso (COJUES), Maria Claudia Rocha 
(CEF), Carlos Alexandre Souza (Contra-
te), Marcela Evangelista e José Raimun-
do Néri (ambos do NUASG).
Amanhã: Mei Lin Lopes Wu Bandei-
ra, juíza federal da 4ª Turma Recursal 
e Mária Rúbia Andrade Matos (Paulo 
Afonso).
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Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

24/10/2005-Sarau de Boleros ani-
mou a Justiça Federal - Na última sexta-
-feira, a ASSERJUF realizou o surpreen-
dente sarau de boleros “Uma Noite no 
Dancing” como parte das comemora-
ções do mês do servidor. A festa impres-
sionou pela qualidade da organização, 
talento dos músicos e cantores, servido-
res desta Secional, e pela originalidade 
da ambientação. O auditório recebeu 
uma decoração especial, ressaltando a 
cor vermelha, o que criou a atmosfera de 
um antigo dancing com cortinas e luzes 
e com os artistas no palco.

Prestigiaram o evento os juízes fede-
rais Salomão Viana, Nilza Reis, Cynthia 
Lopes e a diretora do Foro, Dra Monica 
Aguiar, além de diversos servidores.

Ao final, balões coloridos foram jo-
gados do mezzanino, alguns contendo 
vales-prêmios. Tirou a sorte grande Eron 
Pereira Luz, que recebeu o DVD player 
doado pela CEF. Outros presentes foram 
oferecidos pela ASSERJUF.

Fizeram parte do “elenco” os ser-
vidores Manoel Paim, Fátima Riccio, 
Rita Miranda, Josenildo Gomes, Luiz 
Goulart, Myrto Magalhães, João Mota, 
Rudá Paraguassu, Ivanete Pereira, Za-
carias Vitorino, além das presenças dos 
convidados Rogério Grillo e Lourdinha, 
Gerente da Caixa Econômica Federal.

JFHHÁ DEZ ANOS

16ª Vara determina fim de ensino 
à distância por universidade dos EUA
na Bahia e aplica multa de R$ 250 mil

A juíza federal substituta em auxílio à 
16ª Vara Luisa Ferreira Lima Almeida, em 
ação civil pública movida pelo MPF contra 
a American World University, determinou 
a paralisação definitiva das atividades de 
ensino superior à distância da ré na Bahia 
até autorização do MEC, proibindo-a de 
realizar matrículas, captar alunos, receber 
pagamentos e fazer propagandas.

Também determinou a magistrada a 
reparação dos danos materiais dos alunos 
baianos com matrícula, mensalidade e des-
pesas relacionadas aos cursos ministrados.

A ré deverá ainda pagar R$ 250 mil por 
dano moral coletivo, corrigido monetaria-
mente; fornecer a lista completa de todos 
os alunos baianos matriculados nos últimos 
cinco anos e publicar a sentença em um jor-
nal de grande circulação e em seu site.

 O MPF demonstrou que a empresa pro-
movia cursos de pós-graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado à distância em 
todo o território nacional, o que levaria mi-
lhares de brasileiros a ilusão da possível 
obtenção de um desses diplomas. A ins-
tituição sustentou não estar sujeita às nor-
mas do direito brasileiro e nem carecer de 
autorização de funcionamento perante os 

órgãos estatais de regulação da educação 
no país por estar “instalada oficial e exclu-
sivamente nos Estados Unidos”.

O MPF argumentou que a relação en-
tre ré e alunos foram constituídas em solo 
brasileiro e a magistrada considerou incon-
troversa a necessidade do credenciamento 
para o ensino a distância para a educação 
superior no Brasil, ainda que desenvolvida 
por instituição estrangeira, sendo ilegítima 
a atuação da ré.

Mesmo sem autorização para os cursos, 
a entidade realizou propaganda ostensiva 
na internet, centrando sua atuação espe-
cificamente nos estudante brasileiros, che-
gando a mencionar em sua publicidade que 
“As Universidades estão sediadas em país 
membro do Mercosul não tem obrigação 
de se submeter à Legislação Brasileira” e 
“Nenhum órgão brasileiro não tem compe-
tência (sic) no julgamento dos cursos de-
senvolvidos por universidades estrangeiras 
fora do Brasil”.

Para a magistrada, é incontestável a 
violação de diversos direitos do consumi-

dor, como o que garante informação ade-
quada e clara sobre produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como so-
bre os riscos que apresentem e a proteção 
contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desle-
ais, bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no fornecimento de 
produtos e serviços.

Segundo a sentença, “o dano moral 
consubstancia-se na expectativa criada 
pelos alunos de vir a possuir um título 
acadêmico, transformada em angústia 
pela perda de tempo, de esforço e de re-
cursos financeiros, com a notícia de que 
seus diplomas de nada valeriam, ante a 
impossibilidade de sua validação peran-
te as instituições de ensino brasileiras. 
Evidencia-se também pela exposição de 
inúmeros consumidores, determináveis ou 
não, à propaganda enganosa e informação 
incorreta acerca dos serviços prestados 
em desacordo com a legislação brasileira”.

A magistrada entendeu elevada a quan-
tia de R$ 500 mil pleiteada pelo MPF, 
sendo que o juiz deve basear-se nos prin-
cípios da razoabilidade, proporcionalidade 
e moderação e levar em consideração as 
circunstâncias do caso concreto, de modo 
que a quantia a ser paga alcance a finalida-
de punitiva e educativa da sanção. 

“Não obstante estar caracterizada a 
violação ao direito coletivo, não restou 
comprovado nos autos, a violação de tais 
direitos em extensão extraordinária, a 
justificar vultosa quantia, considerando 
adequada a indenização por danos morais 
coletivos no importe de R$ 250 mil”, as-
severou a julgadora.

Servidores do NUCAF celebram  
“Outubro Rosa” e “Novembro Azul”
Os servidores e estagiários 

do NUCAF costumeiramente 
celebram os aniversários do 
mês com festinhas. Em outu-
bro e novembro eles aprovei-
taram as campanhas contra o 
câncer de mama e de próstata 
e decoraram o Núcleo nas co-
res rosa e azul. A decoração 
é mantida por todo o período 
das duas campanhas.

Durante os dois meses, to-
dos os servidores e estagiários 
lotados no NUCAF exibem, 
com muito orgulho, as fitas 
coloridas alusivas às campa-
nhas. A servidora Joseneide 
Tourinho lembra, com bom 
humor aos colegas: “Há vida 
no segundo subsolo. Vida e 
muita alegria”.


