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Aniversariantes
Hoje: Lincoln Pinheiro Costa, juiz 

federal da Subseção de Ilhéus, Rúbio 
Rocha de Souza (Vitória da Conquista) 
e Josemar Augusto Junior (Barreiras). 
Amanhã: Jorge Antônio Reis (NUCJU), 
Maria das Graças Monteiro (SECAD) e 
Miguel Fábio Lobo e Silva (Vitória da 
Conquista). Parabéns

Candidato não pode entrar por cotas 
em universidade mais de uma vez

A finalidade das cotas em universida-
de é garantir um primeiro acesso a parce-
las da população ao ensino superior. Por 
isso, alguém que faça ou já tenha feito 
um curso universitário não pode entrar na 
universidade uma segunda vez pelo siste-
ma de cotas. 

O entendimento é do TRF da 4ª Re-
gião, que manteve a sentença que impe-
diu uma estudante indígena matriculada 
no curso de medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande de participar do 
vestibular de 2016 da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul na modalida-
de específica para índios.

A jovem, do município de Gentil (RS), 
ajuizou um mandado de segurança ques-
tionando a decisão da UFRGS de não 
permitir a matrícula de candidatos que já 

ingressaram no ensino superior na modali-
dade específica para seleção de indígenas.

Segundo a estudante, proveniente do 
acampamento Campo do Meio, em pro-
cesso de demarcação da terra indígena 
Re Kuju, a instituição estaria violando 
princípios constitucionais, em especial o 
da legalidade. 

Em primeira instância, a Justiça Fe-
deral de Porto Alegre negou o pedido da 
candidata, que recorreu ao tribunal. No 
TRF-4, o relator do processo, desembar-
gador federal Fernando Quadros da Silva, 
rejeitou o apelo, mantendo a decisão. “A 
finalidade é o primeiro acesso a um en-
sino superior, daí a vedação da ocupação 
de vaga por estudante que já tenha es-
tado anteriormente matriculado em outro 
curso superior, que é o caso da impetran-
te”, concluiu.

Fonte: CONJUR

CNJ divulga avaliação dos magistrados 
sobre política de priorização do 1º grau

Pesquisa do CNJ com 4.672 magis-
trados de 1º grau de todos os ramos da 
Justiça mostra que ainda há problemas na 
instituição dos Comitês Regionais de Prio-
rização, mas, quando instituídos e conhe-
cidos pelos juízes, o trabalho é avaliado 
medianamente pelos magistrados. 

O objetivo do levantamento foi reunir 
informações para acompanhar o impacto 
e o cumprimento da Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Ju-
risdição e detectar a expectativa dos magis-
trados, adequando objetivos para garantir 
sua efetividade, caso necessário.

A maioria dos juízes que respondeu à 
pesquisa (73,9%) ainda não conhecia o tra-
balho desempenhado pelos comitês gestores 
regionais em seus tribunais. Se somado o 
contingente de magistrados que declararam 
que os comitês ainda não foram implanta-
dos, esse percentual é 78%. A maioria dos 
que têm conhecimento da existência dos co-

mitês acompanha o seu trabalho (60,2%), 
mas a avaliação do trabalho desenvolvido 
foi classificada como insatisfatória ou total-
mente insatisfatória por 66%.

A pesquisa conclui que os magistrados 
da primeira instância são críticos em rela-
ção às condições de trabalho atuais, além 
de ainda não identificarem melhoras ad-
vindas da atuação da Política de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau. Para 84% dos 
magistrados, as mudanças eventualmente 
decorrentes dessa política não incidiram 
satisfatoriamente nas suas condições de 
trabalho. Além disso, 81% percebem que 
os resultados foram insuficientes para a 
melhoria da prestação jurisdicional.

Para o Departamento de Pesquisas Ju-
diciárias do CNJ, dois fatores explicam os 
resultados. O primeiro é que os magistra-
dos não se veem como partícipes dos pro-
cessos decisórios, tanto em relação ao tra-
balho dos comitês, quanto em sentido mais 

amplo, considerando decisões de alocação 
de recursos orçamentários e humanos.

A pesquisa identificou que 2% dos 
magistrados afirmaram participar das de-
cisões orçamentárias do tribunal e das 
decisões referentes à gestão de pessoas. 
Outro fator identificado seria o apoio das 
altas administrações dos tribunais ao pleno 
desenvolvimento da política, considerado 
insuficiente.

Perguntados sobre quais deveriam ser 
as linhas prioritárias de atuação em prol 
do 1º grau de jurisdição, 88,35% indicou 
a ampliação da produtividade dos tribu-
nais, geralmente por meios que não in-
terfiram na lotação física dos servidores, 
como a redistribuição da carga de traba-
lho e a reorganização das unidades. Para 
44,82%, a melhoria das instalações físi-
cas das serventias de 1º grau é uma das 
três melhorias mais relevantes, no curto 
prazo, para o 1º grau.

Juízes federais, procuradores da Re-
pública, delegados de Polícia Federal 
e servidores públicos realizam ato hoje 
contra o projeto de lei do senador Renan 
Calheiros que altera a Lei de Abuso de 
Autoridade (PLS 280/2016) para dificul-
tar operações de combate à corrupção, 
como a Lava Jato e a Zelotes.

 Organizada pela Ajufe e pela Asso-
ciação Paranaense dos Juízes Federais 
com o apoio de diversas outras entida-
des, a manifestação será às 15 horas, 
na sede da Justiça Federal em Curitiba.

 Para a Ajufe, vários dispositivos do 
projeto de lei abre a possibilidade de 
punição ao juiz pelo simples fato de 
interpretar a lei – o que atinge direta-
mente a independência e criminaliza a 
atividade judicial.

 No entendimento da Ajufe, o PLS tem o objetivo de intimidar juízes, desembargadores 
e ministros, além de outras autoridades, na aplicação da lei penal, sobretudo em casos 
de corrupção que envolvam criminosos poderosos, políticos, empresários e ocupantes de 
cargos públicos.

 “Sem um Judiciário independente os juízes não podem fazer seu trabalho e ficarão à 
mercê de poderosos, verdadeiros alvos dessas operações”, afirma o presidente da Ajufe, 
Roberto Veloso. Paralela à mobilização, a Ajufe mantém uma petição online no domínio 
Avaaz contra o projeto de lei. Até 26/7, mais de 70 mil pessoas já assinaram a petição. 

Juízes federais promovem ato contra 
PL do abuso de autoridade

Colabore com relatos de experiências
sobre a Seção Judiciária da Bahia
O servidor Marcos Pessoa, atualmente lotado na Biblioteca desta Seccional, foi en-

carregado pela Direção do Foro de escrever a respeito da história da Justiça Federal 
na Bahia, cuja recriação fará 50 anos em 2017, ocasião em que será comemorado o 
Jublieu de Ouro. 

Com o objetivo de enriquecer o texto com experiências pessoais, solicita-se, sobretudo 
aos servidores mais antigos da Casa, que enviem relatos para o e-mail: marcos.ribeiro@
trf1.jus.br, contribuindo assim com informações que considerem relevantes. 

A ideia é que o material venha a ser utilizado na edição especial da Revista Jurídica da 
Justiça Federal da Bahia a ser lançada no próximo ano.
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