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Aniversariantes
Hoje: Nélio Leal Vilas Boas (NU-
CJU), Zilma Aparecida Ribeiro Ro-
cha (22ª Vara), Anna Cristina Lima 
de Souza Libório (Itabuna) e Artur 
Ribeiro Alves (23ª Vara). Amanhã: 
Juiz federal Ailton Schramm de Ro-
cha (1ª Relatoria da 3ª Turma Re-
cursal), Cristiane Silva Chagas (6ª 
Vara), Adilson José Lisboa Dias Coe-
lho (NUASG) e Danielle Cruz Freire 
de Carvalho (Itabuna).
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Ministro Dias Toffoli visita a SJBA

O ministro e atual presidente Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) José Antonio 
Dias Toffoli realizou uma visita institucio-
nal a sede da Seção Judiciária da Bahia 
na última sexta-feira, 15. Este foi um dos 
cinco compromissos agendados para o 
ministro, que ainda visitou o Tribunal Re-
gional Eleitoral da Bahia, o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 5ª Região e o Fó-
rum Ruy Barbosa, encerrando sua tarde 
com a palestra fechada para os presiden-
tes dos Tribunais de Justiça do país “De-
safios do Poder Judiciário no Século XXI”, 
durante o do 116º Encontro do Conselho 
dos Tribunais de Justiça do Brasil.

O ministro, juntamente com sua co-
mitiva, chegou ao Fórum Teixeira de 
Freitas por volta das 11h e foi recebido 
pelo juiz federal Dirley da Cunha Júnior 
e pelo juiz federal titular da 11ª Vara e 
atual presidente da Associação dos Ju-
ízes Federais da Bahia (AJUFBA) Saulo 
José Casali. Em seguida, eles se reuni-
ram brevemente no Gabinete da Direção 
do Foro para conversa, onde Dr. Dirley 
aproveitou a ocasião para externar sua 
satisfação e de todos em estar receben-
do a visita de um ministro presidente 
do STF, fato inédito para a história da 
SJBA, e o presenteou com uma edição 

do livro “Curso de Direito Constitucio-
nal”, de sua autoria.

Logo após, o ministro, o diretor do Foro 
e o presidente da AJUFBA compuseram 
mesa na reunião, realizada no Auditório 
Ministro Dias Trindade, voltada exclusi-
vamente aos juízes federais da Seção Ju-
diciária da Bahia para dialogar sobre as 
demandas e necessidades da instituição, 
além de outras questões envolvendo o 
Poder Judiciário. “A ideia dessas visitas 
é também ouvir e falar menos. É poder 
ouvir quais são os problemas, quais são 
as dificuldades, o que é necessário me-
lhorar, o que é necessário fazer” decla-
rou o ministro, além de destacar o fato 

positivo das Turmas Recur-
sais da SJBA não terem tido 
nenhum provimento de re-
cursos contra suas decisões 
no ano anterior.

A comitiva que acom-
panhou a visita do ministro 
Dias Toffoli foi composta por: 
Daiane Nogueira de Lira, 
secretária-geral do STF; Car-
los Vieira Von Adamek, se-
cretário-geral do CNJ; Már-
cio Boscaro, juiz auxiliar da 
presidência do STF; General 

Ajax Porto Pinheiro, assessor especial da 
presidência do STF; Lucilene Rodrigues 
Santos, assessora-chefe do Núcleo de 
Agravos do STF; Célia Regina de Oliveira 
Gonçalves, assessora-chefe do Cerimo-
nial do STF; Carlos Alberto Gonçalves, 
assessor-chefe do Núcleo de Repercus-
são Geral do STF; Adão Paulo Martins de 
Oliveira, assessor-chefe de Comunicação 
da Presidência do STF; e Marcelo Ribeiro 
Pires, coordenador de Segurança Institu-
cional do CNJ.

Ao fim da reunião, o ministro presen-
teou o diretor do Foro com uma edição 
do Catálogo Comemorativo do STF de 30 
Anos da Constituição Federal.

Seção Judiciária do DF abre inscrições 
para preencher cargos de juiz federal

Segue aberto prazo
de solicitação de bens 
permanentes da SEPAT

A Seção de Administração de Patri-
mônio (SEPAT) informa que está aberto 
o período de solicitação de bens perma-
nentes de 2019. Os pedidos devem ser 
justificados e encaminhados, via e-mail 
ou ofício, até o dia 29/03. As unidades 
podem relacionar móveis, equipamentos 
eletrônicos e de informática.

A unidade pretende agilizar o proces-
so de compra e, por isso, pede que as 
solicitações sejam enviadas o mais breve 
possível.

O TRF1 publicou Edital de Remoção 
006/2019 que torna pública a vacância 
de dois cargos vagos de juiz federal para 
provimento, mediante remoção, nas 5ª e 
23ª Varas Federais da Seção Judiciária 
do Distrito Federal (SJDF), unidades de 
competência cível e JEF cível, respecti-
vamente.

As inscrições devem ser feitas até às 
19 horas (horário de Brasília) do dia 20 
de março por meio do Sistema de Magis-
trados, disponível no portal do Tribunal. 
Já as eventuais desistências devem ser 
realizadas até o dia 25 de março pelo 
mesmo canal.

O edital, disponibilizado também na 
Biblioteca Digital do TRF1, não prevê 
efeito cascata. Para conferir, acesse: 
https://bit.ly/2HrQfsv

Fonte: TRF1

Aberta seleção de 
artigos para terceira 

edição da Revista CNJ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

abriu, no dia 11/03, chamada pública 
de artigos a serem publicados no terceiro 
volume da Revista CNJ.

Esta edição seguirá a temática “Po-
der Judiciário: eficiência, transparência 
e responsabilidade” e será lançado na 
plataforma OJS (Open Journal Systems), 
software que automatiza a editoração e 
administra todas as etapas da publicação 
do periódico eletrônico. O terceiro volu-
me da revista traz novidade, também, na 
forma de avaliação dos artigos científi-
cos, que seguirá o sistema double blind 
peer review, de avaliação às cegas.

Editor da revista e secretário especial 
de Programas, Pesquisas e Gestão do 
CNJ, o juiz Richard Pae Kim entende que 
a nova plataforma ampliará a divulgação 
do conhecimento científico relativo ao 
Poder Judiciário e espera que os artigos 
científicos publicados contribuam para a 
melhoria das políticas judiciárias.

Os interessados em submeter seus 
artigos para publicação devem acessar 
o endereço eletrônico da Revista CNJ 
até 20 de maio, fazer seu cadastro e 
submeter o documento eletronicamen-
te, no próprio sistema. As regras e nor-
mas para publicação também constam 
da página.

Histórico - O primeiro volume da re-
vista, lançado em 2015, reuniu análises 
sistemáticas e aprofundadas sobre os 
principais temas relacionados à atuação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Idealizada pelo Departamento de Pesqui-
sas Judiciárias (DPJ) e pela Secretaria 
de Comunicação Social, a publicação fez 
parte da comemoração de 10 anos de 
instalação do CNJ.

Lançado em 2018, o segundo volume 
reuniu análises de conteúdos institucio-
nais produzidos no âmbito do CNJ. “O 
Conselho Nacional de Justiça e a Acade-
mia”, “Tribunal do Júri: Condenações e 
Absolvições” e “Interoperabilidade e Vio-
lência Institucional no Sistema Prisional” 
foram alguns dos artigos publicados.

Fonte: CNJ


