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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Jamila Calmon Pinto (23ª Vara), 
Fabianne Ferreira (Turma Recursal) e 
Rodrigo Silva (Teixeira de Freitas). 
Segunda-feira: Carla Fugiwara Santos 
(NUCRE), Kátia Fernandes Pereira 
(NUCAF), Andréia Oliveira de Mene-
zes (NUCAF), Mario Cleydson Góis de 
Oliveira (Feira de Santana), Francoi-
sa Silva Soares Santos (Eunápolis) e 
Eraldo Alves Amorim (NUCRE). 

Parabéns!!!

Em sessão extraordinária, o Pleno do 
TRF1 elegeu na última sexta-feira, 21/2, 
os novos dirigentes que estarão à frente 
da administração do tribunal no biênio 
2014/2016. O desembargador federal 
Cândido Ribeiro foi eleito presidente, a 
desembargadora federal Neuza Alves, 
vice-presidente, e Carlos Eduardo Morei-
ra Alves, corregedor regional da Justiça 
Federal da Primeira Região.

O presidente do TRF, Mário César 
Ribeiro, saudou os magistrados elei-
tos, desejando-lhes sucesso à frente da 
Administração do Tribunal. “A equipe 
que acaba de ser eleita é de primeira 
grandeza e eu só posso desejar a todos 
que efetivamente tenham um trabalho 
bastante profícuo e que superem todas 
as dificuldades que irão enfrentar”, afir-
mou. “Tenho certeza de que com suas 
capacidades e experiências saberão 

TRF1 elege novos dirigentes
Desembargadora federal Neuza Alves será a vice-presidente

ultrapassar os obstáculos e fazer uma 
grande administração para o Tribunal”, 
concluiu o presidente.

Honrado com a escolha de seu nome, 
Cândido Ribeiro agradeceu a confiança 
depositada pelos pares. “Eu gostaria de 
agradecer a todos pela confiança depo-
sitada no meu nome, e espero, com a 
ajuda dos senhores, poder administrar 
esta Corte e dar sequência ao trabalho 
da Administração atual”.

A desembargadora federal Neuza Al-
ves, eleita vice-presidente, também ma-
nifestou sua satisfação com a escolha de 
seu nome. “Estou pronta para o desafio 
(...). Além da ajuda dos meus amigos, 
de Deus, tenho muita confiança nas mi-
nhas boas intenções e estou aqui muito 
mais como soldado do que como gene-
ral. Minhas forças estão a serviço do Tri-
bunal", disse.

Da mesma forma, o desembarga-
dor eleito Corregedor Regional, Carlos 
Eduardo Moreira Alves, agradeceu à 
Corte, em breves palavras, pela con-
fiança depositada. “Registro meu 
compromisso e empenho em prol des-
sa Administração”.

A posse dos novos magistrados ocorre-
rá na segunda quinzena do mês de abril.
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 UniCorp abre inscrição 
para três novos cursos 

Ministério da Justiça aponta três 
principais problemas do Judiciário
Três problemas básicos afetam o Po-

der Judiciário brasileiro: excesso de pro-
cessos, morosidade e falta de acesso à 
Justiça. O diagnóstico foi apresentado no 
dia 17/02 pelo secretário de Reforma do 
Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio 
Caetano, durante audiência pública  para 
debater a eficiência do primeiro grau de 
jurisdição, organizada pelo Conselho Na-
cional de Justiça.

Citando a publicação Justiça em Nú-
meros, do  Conselho Nacional de Jus-
tiça, Flávio Caetano lembrou que 92 
milhões de processos tramitaram no Ju-
diciário brasileiro em 2012. Ele explicou 
que o número corresponde a aproxima-
damente um processo por dois habitan-
tes e, mesmo assim, há falta de acesso 
à Justiça, porque os processos estão 
concentrados em uns poucos grandes 
litigantes.

Segundo ele, 51% dos processos são 
do setor público, nas três esferas de po-
der, outros 37% têm como parte o sis-
tema financeiro, e 6% as empresas de 
telefonia. Resta aos cidadãos cerca de 
5% dos processos.

 Flávio Caetano disse que um estudo 
de 2009 do Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada revelou que 64% das 
pessoas lesadas em algum direito não 
recorrem à Justiça.

O Atlas de Acesso à Justiça, organi-
zado pelo Ministério da Justiça, mostra, 
segundo ele, que no Brasil há 17 mil 
magistrados, 12,5 mil integrantes do 
Ministério Público, 774 mil advogados, 
725 mil estudantes de direito, 700 mil 
servidores do Judiciário e apenas seis 
mil defensores públicos. “Estamos fa-
lando de dois milhões de pessoas liga-
das ao sistema de Justiça”, destacou. 
Segundo ele, esse contingente não dá 
vazão à demanda por falta de gestão.

 O Ministério da Justiça defende a 
criação de duas novas carreiras no Judi-
ciário: a de gestor de política judiciária, a 
exemplo da carreira de gestor implantada 
no Executivo Federal, e a de administra-
dor judicial.

O gestor de política judiciária, com 
formação específica, se encarregaria de 
definir metas. “Essa carreira é funda-
mental para o tribunal”, afirmou. Já o 
administrador judicial, também com for-
mação técnica específica, administraria 
os cartórios.

 O terceiro problema é a morosidade 
da Justiça, que leva um processo a de-
morar 10 anos, em média. “Não é um 
tempo razoável”, disse. Para Flávio Ca-
etano, há no Brasil uma subversão da 
ordem: o primeiro e segundo graus são 
vistos apenas como etapas do processo, 
já que a solução será dada pelos tribu-
nais superiores.

Fonte: CNJ.

Portaria da DIREF 
mantém suspensos 
prazos processuais

 A Portaria n. 40, de 21/02, da DI-
REF, suspende os prazos processuais 
nesta Seccional nos dias 20 e 21/02 em 
razão da persistência da falta de sinal do 
link da Embratel desde 17/02 e pelo ser-
viço jurisdicional estar intrinsecamente 
apoiado em tal serviço, o que inviabiliza 
o envio e a recepção de petições e docu-
mentos on line.

Os servidores, prestadores de serviço 
e estagiários o NUCOD (Núcleo de Apoio 
à Coordenação dos Juizados) ofereceram 
um lanche de despedida para a coorde-
nadora do JEF, juíza federal Cláudia Tou-
rinho Scarpa no último dia 18/02.

A magistrada deixou a 21ª Vara Fede-
ral, da qual era titular há 8 anos, para as-
sumir a titularidade da 4ª Vara Cível. Ela 
se emocionou com a homenagem pres-
tada pelos colaboradores, que afirmaram 
a admiração e respeito para com a juíza 
coordenadora.

Dra. Cláudia foi ainda agraciada com 
um presente oferecido pelos servidores, 
que agradeceram pelo excelente trata-

Despedida no JEF

mento e apoio dispensados nesse perío-
do de boa convivência. 

O servidor Kleber Correia Portela, dire-
tor do NUCOD, destacou as importantes 
realizações da gestão da coordenadora, 
como a implantação da Central de Perí-
cias e a recente instalação, com apoio da 
Direção do Foro da Seccional, da Central 
de Atendimento e Informações Proces-
suais – ambos os setores contribuíram 
sobremaneira na elevação da qualidade 
e eficiência da prestação jurisdicional no 
âmbito do Juizado Especial Federal.

A equipe da COJEF deseja muito su-
cesso e felicidades a Dra. Cláudia neste 
novo desafio profissional!

Estão abertas até 26/02/2014 as 
pré-inscrições para três cursos virtuais 
da UniCorp: Desenvolvimento de Com-
petências Gerenciais; Decifrando o Pla-
nejamento Estratégico, e Construção de 
Textos Judiciários para a 1ª Instância. As 
pré-inscrições devem ser feitas no portal 
do TRF1

O curso Desenvolvimento de Compe-
tências Gerenciais tem 30 horas geren-
ciais, ocorrerá de 12/03 a 14/04 e tem 
dez vagas para a Seção Judiciária da 
Bahia.

O curso Decifrando o Planejamento 
Estratégico tem 30 horas e será realizado 

de 12/03 a 25/04. Há cinco vagas para 
a Bahia.

O curso Construção de Textos Judici-
ários para a 1ª Instância tem 40 horas 
e será realizado de 12/03 a 25/04 com 
cinco vagas para a nossa Seccional.

Não será permitida a inscrição em 
mais de um curso simultaneamente e 
está vedada a participação de servidores 
que estejam de férias ou usufruindo algu-
ma licença em período coincidente com 
a realização do curso.

O que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justificati-
va junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a  apresen-
tação de atestado médico homologado, 
terá vedada a participação em outro 
evento durante o transcorrer de um ano 
da interrupção.


