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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria das Graças Jesus dos Santos (13ª Vara), Glaucione Santos Japiassu 
de Almeida (Itabuna), Kenia Iara Rodrigues de Carvalho (Barreiras), Adriana Silva 
Rivas (9ª Vara) e Maria Letícia Silva Andrade (Vitória da Conquista). 
Amanhã: Roberto da Conceição Silva (Barreiras), Luciana Peixoto Mega (Turma 
Recursal), Gildson Fernandes Santos (Itabuna), Marluce Santana Costa Borges 
(Paulo Afonso), Suely Floriano Nascimento (DIREF), Carlos Euler de Souza e 
Azevedo Medrado (5ª Vara), Valmira Moreira Lisboa Dorea (23ª Vara), Domingos 
Sávio Belfort Campos Júnior (Representação do TRF1) e Fabiana do Nascimento 
(COJUES).

Parabéns!!!

Hoje tem Terça Gerencial
A Terça Gerencial de hoje aborda o 

tema: “Os atuais desafios da Liderança”. 
A palestra será apresentada por Suely Cob-
buci, às 16h e poderá ser acompanhado na 
Sala de Treinamento do 3º andar do Fórum 
Teixeira de Freitas.

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribui-
ção: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo 
Sarmento. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.
jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Revista aborda ação de 
aprovados no concurso 
de Analista Judiciário
Os candidatos  

que foram aprova-
dos para o cadas-
tro de reserva têm 
direito à nomeação 
diante da cessão 
de servidores du-
rante o prazo de 
validade do con-
curso público? 

Esse foi o deba-
te do RMS 30.276 
do STJ. Os recor-
rentes se classifi-
caram dentro do cadastro de reserva para 
preenchimento de vagas que surgissem no 
prazo de validade do concurso público do 
TRF da 1ª Região para os cargos de Ana-
lista Judiciário. 

O juízo a quo denegou a segurança, 
afirmando que inexiste direito à nomeação, 
já que os candidatos foram aprovados no 
cadastro de reserva, o que gera mera ex-
pectativa de direito. 

Diante disso, interpuseram o recurso, 
sustentando que possuem direito sub-
jetivo à nomeação, não obstante terem 
sido aprovados para cadastro de reserva, 
tendo em vista a necessidade do serviço, 
evidenciada pela cessão dos servidores 
do Município de Feira de Santana e do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
para atuarem na Subseção Judiciária de 
Feira de Santana. 

Na análise recursal, a 5ª Turma do STJ 
negou provimento ao recurso, mantendo a 
sentença nos seus próprios fundamentos. 

Julgados como este  estão na Revista 
SÍNTESE Direito Administrativo, produto 
voltado a advogados, procuradores fede-
rais, magistrados, professores e estudan-
tes que queiram um aprimoramento neste 
ramo do Direito.

A Revista é também repositório autori-
zado dos Tribunais Regionais Federais das 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.

A Turma Recursal está comemorando 
duas importantes conquistas: a diminui-
ção do tempo de tramitação dos proces-
sos na Secretaria após o julgamento e a 
redução do acervo nos meses de março e 
abril/2015.

Para atingir a primeira meta, foram ado-
tadas duas medidas impactantes.

Primeiro: com base no art. 77, § 2º, da 
Resolução PRESI n. 17, de 19/09/2014, foi 
editada a Portaria n. 51, de 11/11/2014, 
com efeitos a partir de janeiro/2015, por 
meio da qual se estabeleceu novo critério 
para a intimação dos acórdãos. 

De acordo com aquela norma, a intima-
ção dos julgados das Turmas Recursais da 
Bahia para as partes representadas por ad-
vogado é considerada realizada na data da 
sessão de julgamento e o prazo processual 
tem início no primeiro dia útil seguinte ao 
décimo dia após a realização da sessão. 

Antes, a Secretaria publicava a pauta, 
intimando os advogados da data em que 
ocorreria a sessão e, depois, fazia a publi-
cação do acórdão, ou seja, havia um duplo 

trabalho em cada processo. Com a adoção 
do novo procedimento, evitou-se a publica-
ção dos cerca de 8.385 acórdãos proferi-
dos entre janeiro e abril/2015.

Segundo: foi feito um acordo com a 
Procuradoria do INSS, estabelecendo-se o 
comparecimento de uma procuradora fede-
ral à Secretaria, uma vez por semana, para 
tomar ciência dos acórdãos proferidos em 
recursos físicos interpostos pelo segurado, 
cujo resultado seja improvido, bem como 
das decisões de sobrestamento ou outras 
que não impliquem a prática de qualquer 
ato pelo INSS. 

Com isso, o número de processos re-
tirados com carga pelo INSS foi reduzido 
sensivelmente. Ademais, os feitos vistos 
em Secretaria passaram a ter prioridade, 
pois, na grande maioria dos casos, é pre-
ciso apenas certificar o trânsito em julga-
do e devolvê-los para o Juizado Especial 
Federal.

Como resultado dessas medidas, o 
tempo de tramitação dos processos na 
Secretaria após o julgamento caiu de 200 

Turmas Recursais da Bahia comemoram 
a redução do seu acervo e do tempo 

de tramitação  dos processos
para 62 dias, em média, conforme levan-
tamento feito pela Seção de Moderniza-
ção Administrativa - SEMAD da SECAD 
(processos em que não houve a oposição 
de embargos de declaração e a interposi-
ção de pedido de uniformização ou recur-
so extraordinário).

Ademais, nos meses de março e 
abril/2015, a entrada de recursos nas Tur-
mas Recursais foi de 4.337 processos, en-
quanto a saída foi de 5.394. Redução no 
acervo total de 1.057 feitos. 

Tudo isso demonstra que os novos 
procedimentos adotados, aliados à dedi-
cação e ao comprometimento dos magis-
trados e servidores das Turmas Recursais 
– cujo quadro é flagrantemente deficitá-
rio e que realizaram hora extra naqueles 
meses – já estão dando frutos dignos de 
comemoração.

Parabéns a todos os servidores e magis-
trados envolvidos nessa conquista!!!

Por Rosemari Sabino dos Santos

TRF1 confirma sentença da 14ª Vara 
que permitiu nomeação e posse 
a candidata com escolaridade 
superior à exigida em edital

Por unanimidade, a 6ª Turma do TRF1 
confirmou sentença da juíza federal da 
14ª Vara, Cynthia de Araújo Lima Lopes, 
que, em mandado de segurança, deter-
minou ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano que emposse 
candidata com nível superior ao exigido no 
edital. A decisão foi tomada em recurso 
apresentado pela instituição.

Segundo a entidade, a impetrante não 
preenche os requisitos específicos pre-
vistos no edital do certame e que não se 
pode dizer que conhecer tais atividades 
é o mesmo que estar apto ou legitimado 
para desenvolvê-las perante a Adminis-
tração Pública. Sustentou que a recorrida 
conhecia os termos do edital e com sua 
inscrição aceitou as normas editalícias, 
devendo ser respeitado o princípio da vin-
culação ao instrumento convocatório.

Para o relator, desembargador federal 
Kassio Nunes Marques, a instituição de en-
sino está equivocada em seus argumentos 
porque a impetrante preencheu o requisi-
to exigido por ter a candidata apresenta-
do diploma de curso superior em Ciências 
Contábeis. “Nesse sentido, o seu nível de 
escolaridade na mesma área é superior ao 
exigido para o cargo de Técnico em Conta-
bilidade”, disse.

Ainda de acordo com o desembargador, 
a 6ª Turma tem adotado o entendimento de 
que a comprovação de que o candidato a 
cargo público possui grau de escolaridade 
superior ao exigido pelo edital do certame 
lhe confere direito líquido e certo à nome-
ação e posse, não se mostrando razoável 
impedir seu acesso ao serviço público.

Fonte: TRF1

Na nova edição, a 35ª, da Revista Ele-
trônica da Seção Judiciária do DF, Justiç@, 
o leitor poderá conhecer um pouco o pensa-
mento do presidente da Ajufe, juiz federal 
Antônio César Bochenek. O magistrado fala 
da proposta da associação que defende a 
eficácia imediata do acórdão condenatório 
contra quem cometer crimes graves.   

Há ainda artigos como: “Prisão preven-
tiva e sua compatibilidade com o princí-
pio da presunção de não culpabilidade” e 
“Redução da maioridade penal: a ilusão 
criada pelo discurso populista”.

Confira, na coluna de viagem “Mundo 
Afora”, a primeira parte do relato do servidor 
Luiz Goulart “Primavera em Nova Iorque”. 
O servidor também tem publicado pela Re-
vist@ o seu conto “O Porto dos onze anos”. 

 Endereço: http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
comunicacao-social/imprensa/publicaco-
es/revista-justica.htm


