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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Isac Merces dos Santos (Je-

quié), Raimundo Nonato Silva Costa 
(NUCJU) e  Maria Dionícia Resende 
de Lima Mendes (8ª Vara). 

Amanhã: Erisangela Nunes Hohen-
feld Santos  (9ª Vara), Valgnei Dias de 
Oliveira (20ª Vara), Ana Marta Abreu 
Meirelles (SECAD), Nara Ilma de Sá 
Barretto Trindade (Feira de Santana), 
Sérgio Fernando Nogueira Júnior (Ita-
buna), João Marcos Ferraz de Araújo 
(Vitória da Conquista). 

Parabéns!

Prorrogadas até hoje inscrições para 
Prêmio Boas Práticas de Gestão

Foram prorrogadas até a pró-
xima segunda-feira, dia 15, as 
inscrições para o II Prêmio Ajufe: 
Boas Práticas de Gestão, promo-
vido pela Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe). O Prê-
mio tem como objetivos identifi-
car, valorizar e disseminar boas 
práticas na Justiça Federal, além 
de estimular uma gestão partici-
pativa e eficiente do Judiciário.

 O concurso é dividido em 
quatro categorias: Boas práticas 
dos magistrados na Justiça Fe-
deral, Boas práticas dos servido-
res na Justiça Federal, Boas práticas para 
a eficiência da Justiça Federal e Sugestões 
de estudantes universitários de graduação 
para Boas Práticas para a Justiça Federal.

 O edital com informações sobre o prê-
mio está no Portal da Ajufe (www.ajufe.org), 
e as inscrições devem ser feitas exclusiva-
mente pelo e-mail: premio@ajufe.org.br.

CNJ anuncia data do Encontro 
Nacional do Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça anun-
ciou, na última terça-feira, 9/5, as datas 
da Reunião Preparatória e do 11º Encon-
tro Nacional do Poder Judiciário. Conforme 
pronunciado pela presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministra 
Cármen Lúcia, em 2017, o Encontro Na-
cional do Poder Judiciário será realizado 
nos dias 20 e 21 de novembro, e a reunião 
preparatória acontece nos dias 4 e 5 de se-
tembro, ambas em Brasília/DF.

Durante a Reunião Preparatória, repre-
sentantes da Rede de Governança Colabo-
rativa do Poder Judiciário e responsáveis 
pela área de Gestão Estratégica dos tri-
bunais discutem as propostas de metas a 
serem alcançadas pelos tribunais no ano 
seguinte. A definição das metas é feita com 
a participação dos presidentes e correge-
dores dos tribunais, durante o Encontro 
Nacional do Poder Judiciário. No evento, 
também é divulgado o desempenho parcial 
dos tribunais no cumprimento das metas 
do ano vigente.

Segundo a ministra Cármen Lúcia, foi 
determinada ao Departamento de Gestão 
Estratégica (DGE), do CNJ, a abertura de 
um espaço virtual de discussão com os 
tribunais para o recebimento de sugestões 
sobre as metas que serão debatidas duran-
te a Reunião Preparatória, em setembro. O 
ciclo de discussão sobre as metas anuais 
tem início geralmente no mês de maio e é 
feito por meio de lista de discussão utiliza-
da pelos membros da Rede de Governança 
Colaborativa do Poder Judiciário, conforme 
prevê a Portaria CNJ nº 138/2013.

“Eu determinei ao DGE que, daqui até 
os dias 4 e 5 de setembro, ficasse em 
permanente abertura virtual com os tribu-
nais, para que todos pudessem participar 
com sugestões, sem a necessidade de se 
marcar outro encontro para isso”, disse a 
ministra. 

A facilidade de comunicação com os tri-
bunais por meio de ferramentas virtuais, a 
otimização de recursos financeiros, huma-
nos e materiais dos tribunais e a existência 
de diversos cargos vagos de juízes e de-
sembargadores foram alguns dos motivos 
elencados pela presidente do CNJ para a 
realização, este ano, de uma reunião pre-
paratória para o Encontro Nacional em vez 
de duas.

Fonte: TRF1

Sancionada lei sobre documento 
único para brasileiros, gerido pelo TSE

O presidente Michel Temer sancionou a 
lei que cria a Identificação Civil Nacional, 
um banco de dados centralizado com infor-
mações dos cidadãos e que deverá concen-
trar números de RG, carteira de habilitação 
e título de eleitor dos brasileiros em um 
único documento, batizado de Documento 
de Identificação Nacional (DIN).

Caberá ao TSE fixar prazos para implan-
tar a novidade no país. O texto foi sugerido 
pelo ministro Dias Toffoli, quando presidia o 
TSE. A corte fica responsável por gerir todas 
as informações, garantir confidencialidade 
do conteúdo e oferecer ferramentas que 
“conversem” com sistemas eletrônicos de 
todas as esferas de governos e das polícias 
Federal e Civil.

Será criado um comitê para recomendar 
o padrão biométrico da Identificação Civil 

Juízes negros debatem barreiras 
raciais e cotas na carreira jurídica

A falta de juízes negros em um país cuja 
população é metade negra ficou evidente 
quando foi pedido que se levantassem to-
dos os magistrados negros presentes no I 
Encontro Nacional de Juízas e Juízes Ne-
gros. Na plateia, de aproximadamente uma 
centena de pessoas, 21 se ergueram. Dian-
te da flagrante desigualdade racial na Justi-
ça brasileira, o evento se propõe a discutir 
soluções para a questão, como a reserva de 
vagas para negros em concursos públicos.

As cotas para negros em concursos 
do Poder Judiciário existem desde 2015, 
quando o CNJ editou a Resolução CNJ n. 
203, para cumprir o Estatuto da Igualdade 
Racial (Lei 12.288/10). A medida foi to-
mada após o Censo da Magistratura apon-
tar que, em 2014, negros representavam 
cerca de 15% do total de juízes do Brasil.

Desde que as cotas de 
20% para negros em con-
cursos para a magistratura 
foram implantadas, pelo 
menos seis TJs já realizaram 
processos seletivos obede-
cendo à regra. “A norma do 
CNJ foi um pontapé inicial 
e necessário para minimizar 
uma situação racista que 
existe, mas também é ne-
cessário ter representação 

negra no CNJ e em órgãos classistas, como 
as associações de magistrados, por exem-
plo”, disse a magistrada.

O desembargador do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia Ivanilton Santos da Silva é 
apenas um dos dois magistrados negros 
do segundo grau que atuam no tribunal. 
“Moro em Salvador, a cidade mais negra 
fora da África, e trabalho no Tribunal da 
Bahia, o estado de população maciça-
mente negra. Mesmo assim, só somos 
dois desembargadores num universo de 
quase 60 magistrados. É verdadeiramen-
te uma tristeza constatar isso”, afirmou. 
Segundo o desembargador Ivanilton, ele 
só foi promovido em 2015 por antiguida-
de, não por mérito.  

Fonte: CNJ

É constitucional a Lei 12.990/2014, 
que reserva para negros 20% das vagas 
em concursos públicos, pois é dever do Es-
tado fazer reparações históricas às pessoas 
que herdaram o peso e o custo social da 
escravidão. Assim votou o ministro do STF 
Roberto Barroso, relator da Ação Declara-
tória de Constitucionalidade 41, em defesa 
da chamada Lei de Cotas.

Os ministros Edson Fachin, Rosa We-
ber, Alexandre de Moraes e Luiz Fux acom-
panharam o entendimento, mas a análise 
da ação foi suspensa.

A ADC foi protocolada pela OAB, que 
afirma que a “legislação em apreço vem 
sendo alvo de controvérsias judiciais em 
diversas jurisdições do país, sob alegação 
de que as cotas são inconstitucionais”. 

Barroso rebateu três argumentos con-
trários à legislação: o primeiro, que somen-
te as cotas em universidades são válidas 
porque a educação é um direito universal; 
o segundo, que o ingresso no serviço pú-
blico é tutelado por valores de interesse 
coletivo, não individual; e, por último, que 
ao facilitar a entrada de negros no ensino 
superior eles já disputariam em igualdade 
as vagas nos concursos públicos.

Após citar dados que tratam da desi-
gualdade entre negros e brancos no país, 
Barroso afirmou que as políticas afirmativas 
são necessárias para combater as desigual-
dades. “Impossível alguém imaginar que é 
possível sair desse estado de coisas estru-
turalmente desfavorável sem algum tipo de 
ajuda institucional. Estatísticas compro-
vam que o racismo estrutural é muito gri-
tante para que haja alguma dúvida.”

STF tem 5 votos favoráveis 
a cotas no serviço público

A ministra Rosa Weber lembrou que os 
salários da população negra equivalem, 
em média, à metade da remuneração dos 
brancos. Ela ainda ressaltou a importância 
de ações afirmativas. 

O mais novo integrante da corte, Ale-
xandre de Moraes, também concordou com 
o relator, mas acredita que o STF deve es-
clarecer a interpretação a respeito do pará-
grafo único do artigo 2º da lei, que regula o 
tratamento àqueles que fizeram uma decla-
ração falsa da sua própria cor.

Fonte: CONJUR

Nacional, a regra de formação do número 
e os documentos necessários para expedi-
ção do DIN, além de administrar o fundo de 
verbas do sistema. O grupo será composto 
por representantes do Executivo, do TSE, da 
Câmara, do Senado e do CNJ.

Documentos emitidos por entidades de 
classe só serão validados se atenderem aos 
requisitos de biometria e de fotografia, em 
até dois anos.  A proposta original tentava 
revogar a Lei 9.454/1997, criada para uni-
ficar a emissão de carteiras de identidade, 
sem nunca sair do papel. Esse dispositivo 
acabou retirado ainda na Câmara.

A iniciativa despertou, a princípio, resis-
tência em 26 TJsdo país: presidentes dos 
TJs e corregedores entendiam que a com-
petência de registros públicos é da Justiça 
comum.


