
Aniversariantes
Hoje: Robinson de Souza Amorim 
(10ª Vara), Andréa Ferreira Leite (Ire-
cê), Adalecia dos Santos (20ª Vara) 
e Lindinalva Peixoto (Delta). Amanhã: 
Fábio Damasceno Silva (SECAD) e 
Alexandre Araújo (Delta).
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Eliana Calmon: magistratura não é emprego, 

é carreira a ser seguida por vocacionados 
A diretora-geral da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados, ministra Eliana Calmon, reuniu-
se virtualmente no último dia 5/2 com 
representantes de faculdades de Direito 
que serão pioneiras na aplicação da disci-
plina Magistratura – Vocação e Desafios. 
O encontro teve o objetivo de preparar o 
curso de capacitação dos professores que 
ministrarão a matéria, e que será realiza-
do nos dias 19 e 20/2, em Brasília. 

Em sua apresentação, a ministra enfa-
tizou a preocupação da Enfam com a qua-
lificação dos magistrados “ainda no nas-
cedouro, antes de prestarem o concurso”. 
Eliana Calmon afirmou que o objetivo da 
disciplina é levar os graduandos em direito 
a refletir acerca das responsabilidades e di-
ficuldades do ofício de juiz. “É importante 
que os estudantes saibam o que eles en-
contrarão na magistratura, para que não 
sejam pegos de surpresa”, disse. 

A ministra, que é magistrada de car-
reira há mais de 30 anos, acredita que 

a introdução da disciplina na graduação, 
como matéria eletiva, servirá de estímulo 
aos jovens que realmente têm vocação 
para se tornar juízes. “Magistratura não 
é um simples emprego. É uma carreira 
a ser seguida pelos que são verdadeira-
mente vocacionados”, disse. 

Eliana Calmon lembrou que a iniciati-
va da Enfam está em conformidade com a 
meta CNJ de modernizar o Judiciário bra-
sileiro, bem como torná-lo mais próximo 
da população. “Esse é um dos caminhos 
para a modernização do Poder Judiciário 
brasileiro. Precisamos preparar a magis-
tratura para a sociedade moderna que 
temos. Queremos uma Justiça à altura 
do nosso desenvolvimento”, ressaltou. 

Além das 17 instituições já confirma-
das no projeto da disciplina Magistratu-
ra – Vocação e Desafios, outras 74 fa-
culdades de direito de todo o país foram 
convidadas a oferecer a matéria em seus 
cursos de graduação e poderão participar 
da segunda capacitação, prevista para 
maio de 2013. 

Pelos critérios da Enfam, os cursos 
que tenham o selo de qualidade da OAB 
e possuam nota máxima no Enade serão 
os primeiros a receber a capacitação e a 
oferecer a matéria eletiva. Outras insti-
tuições de ensino em situação regular e 
com bons conceitos junto ao MEC tam-
bém poderão participar das próximas ca-
pacitações. 

Resolução traz novos 
valores de custas 

Foi publicada no dia 5/2 a Resolução 
4/2013, do STJ, que dispõe sobre o pa-
gamento de custas judiciais e porte de 
remessa e retorno de autos. De acordo 
com a nova tabela, tanto o recurso es-
pecial quanto o recurso em mandado de 
segurança passam a custar R$ 131,87. 

No art. 6º, a resolução estabelece 
que não será exigido o porte de remessa 
e retorno dos autos quando se tratar de 
recursos encaminhados ao STJ e por ele 
devolvidos integralmente por via eletrôni-
ca aos tribunais de origem. 

No caso de recolhimento feito a me-
nor já na vigência da Resolução 4/2013, 
o advogado deverá realizar novo depósito 
no valor correto e pedir reembolso. Fo-
ram revogadas a Resolução 25/2012 e a 
Portaria 327/2012.

CNJ quer ampliar lista de fichas sujas
Para melhorar a aplicação da Lei da 

Ficha Limpa, o CNJ quer ampliar o Ca-
dastro Nacional de Condenações por Ato 
de Improbidade Administrativa, incluin-
do nele os crimes contra a administração 
pública - como corrupção, peculato, la-
vagem de dinheiro, tráfico de influência, 
delitos contra a ordem tributária ou en-
volvendo licitações. 

A intenção é manter a Justiça Elei-
toral informada sobre a condenação de 
políticos ficha suja antes do registro das 
candidaturas em cada eleição. O CNJ 
também irá propor um acordo de coo-
peração técnica aos tribunais para que 
abasteçam as cortes eleitorais a tempo 
com essas informações.

O Cadastro de Improbidade Adminis-
trativa foi criado em 2007 pelo CNJ e 
reúne todas as condenações em primeira 
instância por improbidade consideradas 
definitivas. Contabiliza atualmente 6,7 
mil condenações em todo o país, incluin-
do as provenientes da Justiça estadual e 
federal. Técnicos estimam que a inclusão 
dos crimes contra a administração públi-
ca aumentariam o total de condenações 
em pelo menos cinco vezes.

O CNJ quer incluir na lista as ações 
julgadas pela segunda instância e pelos 
tribunais superiores. O objetivo é ade-

Divulgado resultado
da Seleção Simplificada 

de Estagiários
de Nível Médio

A Direção do Foro divulgou o resulta-
do da Seleção de Estudantes de Ensino 
Médio que atuarão como estagiários da 
Seção Judiciária da Bahia.

A seleção destina-se ao preenchimen-
to de vagas de estagiários de nível médio 
e ao cadastro de reserva para o programa 
de estágio da Justiça Federal da Bahia 
com duração de até dois anos.

Participaram da seleção estudantes de 
nível médio, maiores de 16 anos, regu-
larmente matriculados e com frequência 
efetiva nas escolas conveniadas: Colégio 
Estadual São Daniel Comboni, Colégio 
Estadual Bolívar Santana, Colégio Es-
tadual Luiz Tarquínio, Colégio Estadual 
de Aplicação Anísio Teixeira e na Escola 
Técnica Estadual Luiz Navarro de Britto.

Foram selecionados 92 alunos das 
cincos instituições conveniadas e a lisi-
tagem com os nomes dos aprovados está 
no átrio do Fórum Teixeira de Freitas, nos 
murais das escolas conveniadas e no site 
www.jfba.jus.br.

O estagiário cumprirá jornada de 20 
horas semanais, das 14h às 18h, e fará 
jus a bolsa mensal paga pela Justiça Fe-
deral de R$ 440,00 ou de R$ 390,00 
paga pelo convênio com a CAIXA, acres-
cidas de auxílio transporte e seguro con-
tra acidentes. 

10% das vagas existentes ou que ve-
nham a surgir durante o período de vi-
gência da seleção são reservadas aos es-
tudantes com deficiência compatível com 
as atividades do estágio.

A prova ocorreu no dia 26 de janeiro, 
nos colégios conveniados e a seleção tem 
validade de 1 ano, a contar da publica-
ção do resultado final, podendo ser pror-
rogada em período a ser definido pela 
Administração, desde que o ato de pror-
rogação seja publicado dentro do período 
de validade da seleção. 

As cinco escolas públicas convenia-
das com esta Seção Judiciária têm, fre-
quentemente, informado à SEDER quão 
importante para seus alunos é esse está-
gio na Justiça Federal.

As diretoras e professoras dessas 
instituições de ensino, responsáveis pe-
los contatos para estágios, afirmam que 
ocorre uma verdadeira mudança em 
sentido positivo no desempenho escolar 
dos meninos e meninas que passam a 
estagiar conosco, com nova postura no 
colégio, junto aos colegas e professores, 
aplicação aos estudos, satisfação pessoal 
e socialização. 

É uma salutar mudança de comporta-
mento que a possibilidade de estagiar traz 
a esses estudantes, como também é reco-
nhecida por todas as Seções, tanto da Área 
Administrativas quanto Judiciária, a im-
portância que os estagiários representam 
para os trabalhos nas nossas Unidades. 

quar o cadastro à Lei da Ficha Limpa, 
que torna inelegíveis políticos condena-
dos a partir da segunda instância, por 
órgãos colegiados da Justiça.

A proposta atende a um pedido da 
Justiça Eleitoral, que hoje não conta com 
informações atualizadas sobre a situ-
ação de todos os candidatos. Então foi 
proposto um acordo para que as cortes 
eleitorais sejam comunicadas das conde-
nações a tempo de impedir os registros 
de candidatos ficha suja.

Uma das metas do CNJ estipula que 
os tribunais têm até o fim deste ano para 
julgar as ações de improbidade distribu-
ídas até 31 de dezembro de 2011. Com 
a alteração, os crimes contra a adminis-
tração pública também teriam que ser 
julgados nesse prazo.

A inclusão dos crimes contra a admi-
nistração pública depende de uma altera-
ção na Resolução nº 44 do CNJ, que re-
gulamenta o cadastro. A lista é mantida 
pela corregedoria do CNJ e inclui tanto 
servidores quanto particulares que pra-
ticarem crimes contra a administração 
pública. 

A proposta também deve incluir a pre-
visão de que o cadastro seja público, a 
não ser nos casos de segredo de Justiça.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do Sr. Luiz Carlos Cintra Jatahy Fon-
seca, irmão do juiz federal vice-diretor 
do Foro e titular da 2ª Vara, César Cin-
tra Jatahy Fonseca. O sepultamento 
será realizado hoje, às 16h30min no 
cemitério Campo Santo.


