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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Thais Ribeiro do Prado Vallada-
res (23ª Vara) e Matheus Bastos Gal-
vão (4ª Vara). Amanhã: Silvana Letícia 
Barbosa (NUCJU), Sueli Gonçalves 
Gaspar (10ª Vara), Silania Queiroz 
Carneiro (Áquila) e Ronaldo do Carmo 
Assunção. Domingo: Juliana Oliveira 
da Silva (Juazeiro), Maria da Concei-
ção Moura Oliveira Moraes (NUCRE) e 
Urias Ribeira dos Santos (NUCJU). Se-
gunda-feira: Cléria Sampaio (SECAD), 
José Adailton Almeida Leão (Feira de 
Santana) e Marina Albuquerque Men-
des Frigo (Turma Recursal).

Parabéns!!!

A equipe de servidores da 18ª Vara se 
empenhou em antecipar a decoração de 
Natal desse ano, dando a ela uma versão 
“baby”, para homenagear a juíza federal 
substituta, Luísa Ferreira Lima Almeida, 
antes das suas férias e posterior gozo de 
licença maternidade.

A homenagem aconteceu na última 
quinta-feira, 14/11 como uma prévia da 
confraternização de Natal na 18ª Vara, 
oportunidade em que a diretora de Secre-
taria Patrícia Menezes registrou a satisfa-
ção de toda a equipe em trabalhar com 
a Dra Luísa Almeida, ressaltando que 
sua simpatia, disponibilidade, dedicação 
e seu comprometimento com o trabalho 
demonstram o prazer com que ela exerce 
o seu ofício de magistrada. 

A futura mamãe também ganhou vá-
rios presentinhos para a neném que che-
gará em dezembro.

Dra. Luisa agradeceu as palavras e a 
boa acolhida que teve tanto da parte do 
juiz federal Paulo Pimenta, titular da 18ª 
Vara, quanto de  toda a equipe. Decla-
rou estar feliz com sua escolha de atuar 
numa vara fiscal e destacou a qualidade 

do trabalho desenvolvido pela equipe da 
18ª Vara e o clima de integração e har-
monia que impera naquela unidade. 

Registrou, ainda, o quanto considera 
importante a existência de um clima de 
trabalho como o da 18ª Vara, que propi-
cia ao magistrado, que exerce uma função 
solitária por excelência, uma maior intera-
ção com todos os membros da equipe. 

Homenagem na 18ª Vara
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TRF1 mantém sentença da 6ª Vara que julgou 
contratação temporária de professor como 

violação de direito de aprovado em concurso 
A 6ª Turma do TRF da 1ª Região ne-

gou provimento à apelação interposta 
pela Universidade Federal da Bahia con-
tra a sentença da 6ª Vara desta Seção 
Judiciária que determinou a nomeação e 
a posse de um candidato aprovado em 
concurso público, no cargo de Professor 
Assistente de Ginecologia, na Faculdade 
de Medicina daquela universidade.

A UFBA recorreu ao TRF1, afirmando 
que o professor substituto contratado não 
ocupa cargo permanente, tendo atuação 
transitória e emergencial, visando atender 
à necessidade de eventuais aposentado-
rias, exonerações, falecimentos, afasta-

mentos previstos em lei, não cabendo ao 
Poder Judiciário tomar decisão exclusiva 
da Administração Pública.

O relator, desembargador federal Kas-
sio Nunes Marques, considerou que “a 
expectativa se torna direito à nomeação 
se comprovada a existência da vaga bem 
como a intenção da administração de 

provê-la.” Assim, mostrando 
que existe uma vaga disponí-
vel, o candidato aprovado tem 
o direito de nomeação e de 
posse do cargo. O magistrado 
afirmou também que “a con-
tratação de professores subs-
titutos –(...) somente pode ser 
adotada por tempo determi-
nado – não pode ocorrer em 
hipóteses como a da espécie, 
em que existem candidatos 
aprovados, em concurso vi-

gente, para o cargo de professor efetivo 
da mesma área”, conforme disposto no 
art. 37, inciso IV, da Constituição Federal 
de 1988.

O desembargador citou ainda jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal (RE-
227.480, Relatora para o Acórdão a Mi-
nistra Cármen Lúcia, DJ de 21.8.2009).

Validada proposta de 
Educação Corporativa 

da Justiça Federal
Na última reunião de 2013 dos di-

retores de Recursos Humanos dos cin-
co Tribunais Regionais Federais e dos 
representantes da área de capacitação 
das Seções Judiciárias com integrantes 
do Centro de Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal, foi concluído o 
projeto de Educação Corporativa da Jus-
tiça Federal. 

O projeto de Educação Corporativa 
busca construir uma visão unificada para 
toda Justiça Federal de um novo mode-
lo de educação voltado às necessidades 
estratégicas da instituição, mas que tam-
bém visa contemplar a diversidade das 
realidades regionais. É uma estratégia 
que trabalha aquilo que há de comum 
entre as regiões, mas que respeita a di-
versidade, o ritmo e as condições parti-
culares de cada regional. 

O projeto validado pelo grupo se di-
ferencia do modelo tradicional de edu-
cação corporativa por se tratar de uma 
proposta construída por meio de diálogo 
entre as diferentes áreas e com base nas 
prioridades e necessidades estratégicas 
da Justiça Federal e não de um modelo 
pronto. 

A diferença entre a capacitação atual 
e a proposta passa pelo que o servidor 
faz no trabalho. A responsabilidade é 
compartilhada, a necessidade pode ser 
identificada pelo magistrado, pelo gestor 
ou pelo próprio servidor. 

A próxima etapa será a aprovação do 
projeto pelo CJF e, só depois, as ações 
terão início. Uma delas será a promoção 
de encontros, mas, desta vez, o CEJ irá 
até os TRFs para discutir as formas de 
implementação da Educação Corpora-
tiva, de acordo com um diagnóstico de 
cada região. Os custos serão assumidos 
pelo CJF e pelos TRFs. A verba já está 
prevista no planejamento orçamentário 
para 2014.

Judiciário busca 
garantir estrutura

ao 1º grau
Os presidentes dos 91 tribunais 

brasileiros debateram no VII Encontro 
Nacional do Judiciário, a definição de 
meta para o ano que vem voltada à ga-
rantia de melhor estrutura ao primeiro 
grau, a porta de entrada dos cidadãos 
à Justiça. 

A ideia é garantir o estabelecimento 
de parâmetros objetivos para a distri-
buição de força de trabalho na primeira 
e na segunda instância, com base na 
quantidade de processos recebida em 
cada segmento, assegurando estrutura 
mínima de trabalho para conferir aten-
dimento mais célere e eficiente aos ci-
dadãos. 

A falta de estrutura material e de 
pessoal na primeira instância da Jus-
tiça brasileira é o principal motivo da 
solução de apenas três de cada dez 
processos que tramitaram em 2012. 
A taxa de congestionamento chegou a 
72% no 1º grau, índice superior à taxa 
do 2º grau (46%). 

Na Justiça Eleitoral, o percentual de 
ações não resolvidas em 2012 na 1ª 
instância foi quase três vezes maior que 
na 2ª: 59,4% contra 20,7%, respectiva-
mente. Dos cerca de 70 milhões de pro-
cessos que tramitavam nos Tribunais de 
Justiça em 2012, apenas 17,5 milhões 
foram baixados naquele ano. 

Em alguns casos, como o do Tribu-
nal de Justiça de Goiás, o 1º grau tinha 
6,7 servidores para cada juiz, enquanto 
13,7 servidores trabalhavam para cada 
desembargador. A discrepância se refle-
tiu no índice de casos não resolvidos por 
esse tribunal em 2012 (70,6% e 19,8%, 
respectivamente). 

Apesar de a carga de trabalho afetar 
magistrados e servidores em todos os 
níveis, o quadro é pior no 1º grau. Nas 
varas de todo o país, cada juiz tinha 93% 
a mais de processos para julgar que os 
magistrados de 2º grau. A diferença de 
carga de trabalho entre os servidores dos 
dois níveis era de 121%, em desfavor do 
primeiro grau. 

A proposta de meta a ser discutida 
nesta semana foi apresentada pelos re-
presentantes dos tribunais no encontro 
preparatório realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça em setembro e está 
alinhada à política de priorização do pri-
meiro grau, objeto de estudo por grupo 
de trabalho instituído pelo CNJ. 

Fonte: Consultor Jurídico


