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Aniversariantes
Hoje: Renato Leite Jr. (Itabuna), 

Fabrício dos Santos (Barreiras) e Rita 
Gentil (Audicare). Amanhã: Elder No-
vais (13ª Vara), Renata Buttenbender 
(Ilhéus), Ayme de Freitas (NUCOM), 
Rodrigo Marinho (Teixeira de Freitas), 
Anderson da Silva (Paulo Afonso), Lua 
do Nascimento Virgens (Bom Jesus 
da Lapa) e Maria Isabel Rios (Feira de 
Santana). Domingo: Fabiana Lima (NU-
CAF), Márcia Rodrigues (DIREF), Sílvia 
Azevedo (18ª Vara), Andréa Rebouças 
(Bom Jesus da Lapa). Segunda-feira: 
Vania Clavel (NUCRE), Elizabete Ramos 
(6ª Vara), Alexandro Pires (Feira de San-
tana) e Keila Moura (20ª Vara).Parabéns
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Concursos da Justiça 
Federal devem se ater à 
jurisprudência dominante

Preocupado com o grau de subjetivida-
de das provas de seleção de juízes, o CJF 
aprovou norma para tentar limitá-lo. Hoje, 
os editais de concurso não trazem biblio-
grafia, não indicam autores e livros em que 
os candidatos às vagas devem basear os 
seus estudos. Por unanimidade, definiu-se 
que as questões devem se basear na “dou-
trina e jurisprudência dominantes”. 

Para justificar a mudança na Resolução 
67/2009 do CJF, o ministro Og Fernandes, 
corregedor-geral da Justiça Federal, deu um 
exemplo do que pode acontecer nas pro-
vas. “Explique a teoria do difícil equilíbrio 
do ciclista”, pedia uma das questões. “É 
uma tese doutrinária que tenta justificar o 
equilíbrio entre a segurança da decisão e 
a duração razoável do processo”, explicou 
o corregedor-geral da Justiça Federal.

O autor da expressão é o criminalista 
Aury Lopes Jr. Segundo ele, o difícil equilí-
brio do ciclista na discussão sobre a duração 
razoável do processo penal é: “Não correr 
demais, para não cair; não ir excessiva-
mente devagar, porque senão, igualmente 
caímos. Esse é o equilíbrio que se busca, 
através da recusa aos dois extremos”.

Segundo Og Fernandes, a preocupação 
de que a Justiça tenha bons juízes, e não 
necessariamente doutrinadores, também foi 
demonstrada pelo ministro Ricardo Lewan-
dowski, presidente do STF e do Conselho 
Nacional de Justiça .

Fonte: Consultor Jurídico

Novos diretores na Área Administrativa

Desde o último dia 1º de junho a Secre-
taria da 16ª Vara e a Secretaria Administra-
tiva têm novas diretores. O servidor Diego 
Almeida Nascimento retorna ao cargo de 
diretor de Secretaria da 16ª Vara após dois 
anos ocupando a direção da SECAD. Como 
nova diretora da SECAD tomou posse a 
servidora Manuela Affonso Ferreira Maciel 
(foto acima). 

Ambos foram empossados pela juíza 
federal diretora do Foro, Cláudia Tourinho 
Scarpa, na presença de vários servidores e 
do juiz federal Iran Esmeraldo Leite.

Diego Nascimento é técnico judiciário, 
graduado em Direito e foi supervisor da Se-
ção de Apoio aos Julgamentos da 9ª Vara 
e antes de passar dois anos na SECAD era 
diretor de Secretaria da 16ª Vara.

E como nova diretora da SECAD foi em-
possada Manuela Affonso Ferreira Maciel, 
analista judiciário graduada em Direito, ex-
-defensora pública do Estado e exerceu as 
funções de supervisora do Setor de Execu-
ções da 14ª Vara, diretora de Secretaria da 
4ª Vara do Acre e diretora de Secretaria da 
21ª e da 4ª Vara desta Seccional. 

O NUCJU (Núcleo Judiciário), NUTEC 
(Núcleo de Tecnologia da Informação) e o 
NUCOM (Núcleo de Compras, Contratos e 
Licitações) têm novos diretores desde o co-
meço deste mês. Leila Lessa, Álvaro Reis 
e Ilton Leão (foto acima à direita) assumi-
ram as direções dos três núcleos 

Leila Macedo Lessa é servidora da Jus-
tiça Federal desde 1998, tecnica judiciária, 
já tendo sido supervisora na Secretaria da 
20ª Vara, onde  também ocupou a função 

NUTEC informa sobre 
instabilidade na rede
O NUTEC informa que desde o dia 

09/06 há problemas de instabilidade na 
rede de informática da Justiça Federal. 

Foram distribuídas duas equipes (na 
Sede e no JEF) em apoio local ao TRF para 
resolver o problema. Como a situação se 
agravou, seis servidores do NUTEC se re-
vezaram no sábado e no domingo (11 e 
12/06) nos três turnos, mas o tribunal não 
conseguiu identificar o problema. 

A DIREF suspendeu os prazos proces-
suais no dia 13/6 e no mesmo dia, o TRF1 
enviou dois servidores para auxiliar a Seção 
Judiciária a resolver os problemas. 

A rede está retornando gradativamente, 
mas ainda não há uma solução definitiva. 
A previsão é que os serviços sejam norma-
lizados até hoje, 17/06.

de Oficial de Gabinete, além de ter sido 
substituta na Direção da Secretaria. 

Também ocupou em 2007 e 2008 
a Direção do NUASG e de 2013 a 2015 
ocupou a Chefia da Assessoria do desem-
bargador federal Cândido Moraes no TRF1. 

Leila é bacharela em Direito e Medici-
na e tem especialização em Processo CIvil. 
Ocupou dede fevereiro de 2015 a Direção 
de Secretaria da 16ª Vara, função que dei-
xou para assumir a Direção do NUCJU.

Álvaro Antonio Brito Reis é técnico ju-
diciário e está na Seção Judiciária desde 
1992 tendo trabalhado na Biblioteca e no 
antigo NUMOI como encarregado e super-
visor. Desde 2009 era supervisor da Seção 
de Compras. Retornou ao NUTEC na fun-
ção de diretor.

Em 2014, trabalhou na implantação do 
SEI e é membro do Comitê Gestor Seccio-
nal, divulgando o sistema para outros órgãos 
como o Governo da Bahia, Fiocruz e Emba-
sa. Estudou Direito e Medicina tendo abdi-
cado das duas carreiras pelo bacharelado 
em Teologia. É pós-graduado em Licitações 
e Contratos e também em Gestão Pública e 
atualmente cursa Administração na UFBA.

Ilton Vieira Leão é técnico judiciário da 
Justiça Federal desde 2005. Inicialmen-
te lotado na Subseção de Juazeiro, atuou 
como supervisor da área administrativa. 
Ele é pós-graduado em Direito Adminis-
trativo e em Gestão Pública e professor da 
Universidade Católica.  

Em 2009 foi removido para Seção Ju-
diciária onde  foi supervisor da contadoria 
judicial e da Seção de Serviços Gerais e di-
retor substituto do NUCJU e do NUASG. 
Foi também titular  do NUCAF.

Em 2014 Ilton foi cedido para assesso-
rar a Presidência do Tribunal de Justiça da 
Bahia, onde ocupou o cargo de secretário 
de Planejamento e Orçamento. Foi também 
designado para as assessorias de Licitações 
e Contratos e Assessoria de Precatórios da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia, onde presidiu a Comissão 
de Prestação de Contas e a Comissão de 
Penalidade e Sanções Administrativas. 

O servidor Zacarias Vitorino ocupará 
a função de diretor substituto da SECAD 
e continuam na nova gestão os servido-
res Luiz Quaresma Neto (NUCRE), Emílio 
Otero (NUCOI), Horácio Ribeiro (NUASG), 
Kátia Arnold (NUCAF), Rossana  Paulino 
(NUBES) e Kleber Portela (NUCOD).

Portarias da DIREF 
suspendem prazos 

na Seção Judiciária
Em decorrência da instabilidade da es-

trutura da rede de informática da Seção Ju-
diciária e a necessidade de reconfiguração 
dos equipamentos, a Direção do Foro sus-
pendeu, ad referendum do Conselho de Ad-
ministração do TRF1, os prazos processuais 
nos dias 8, 9 e 10/6 (Portaria 134), no dia 
13/6 (Portaria 135), no dia 14/6 (Portaria 
136), e no dia 15/6 (Portaria 139).

CCJ do Senado aprova reajuste
para servidores do Judiciário 

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 15/6, 
reajuste salarial para os servidores do Judiciário e do Ministério Público. Os projetos já 
tinham sido aprovados pela Câmara dos Deputados. 

A proposta que diz respeito ao Judiciário aumenta em até 41,47% os salários dos ser-
vidores do Judiciário da União, o que envolve a Justiça Federal, Eleitoral, do Trabalho, Mi-
litar, o STJ e o STF. O aumento também será dado de forma escalonada em oito parcelas. 
A gratificação dos servidores do Judiciário também vai subir de 90% do salário a 140%.

Ainda segundo a proposta, técnicos judiciários com curso superior receberão adicional 
de qualificação. Atualmente, a Lei 11.416/2006, que trata das carreiras dos servidores 
do Poder Judiciário da União, garante esse adicional só para servidores com mestrado, 
doutorado ou especialização. 

Agora os projetos seguem para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. No 
plenário, continua a corrida pela coleta de assinaturas para a apresentação do requeri-
mento de urgência que, aprovado, levará os projetos diretamente à apreciação do plenário.

Fonte: CONJUR e FENAJUFE


