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Aniversariantes  
Hoje: Alessandra Flores (20ª Vara), 
Clóvis Pereira (Turma Recursal), Val-
dinélia Rodrigues (22ª Vara), Ivan Go-
mes (Feira de Santana), Sales Alves 
(Barreiras), Augusto Medeiros (Paulo 
Afonso), Cristina Oliveira e Telga Cas-
siano (ambos do NUCJU). 

Amanhã: Augusto Jose de Souza Car-
valho (Turma Recursal), João Silva 
Souza (NUCJU), Marcelo Pinto Car-
doso de Oliveira (2ª Vara), Adriana 
Zoccoli Padilha (6ª Vara), Fernanda 
Goncalves Pereira Carvalho (2ª Vara), 
Pedro Alves Teixeira (NUCJU) e Fábio 
Santana Vieira (Áquila). 
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2ª Vara seleciona 
técnico judiciário para 
função comissionada
A 2ª Vara seleciona técnico judiciário 

para exercício de função comissionada no 
Gabinete (atividade de assessoramento 
do magistrado). Eventuais interessados 
devem enviar o currículo para o e-mail 
da juíza federal substituta da 2ª Vara: ga-
briela.macedo@trf1.jus.br.

Servidores são empossados 
na Direção da SECAD e da 23ª Vara

Os servidores Diego Almeida Nasci-
mento e Luciana Pedreira Santos Liberato 
foram empossados na semana passada 
respectivamente nas funções de diretor 
da Secretaria Administrativa - SECAD e 
diretora de Secretaria da 23ª Vara.

O diretor da SECAD estava ocupando 
a função interinamente, sendo oficializa-
do desde a última quarta-feira, 06/08, 
com a publicação da sua nomeação pelo 
TRF da Primaira Região.

 Ao lado de colegas e na presença do 
diretor do  Foro, juiz federal Iran Esme-
raldo Leite, Diego manifestou a sua felici-
dade por ter a oportunidade de trabalhar 
como diretor da SECAD. Lembrou que 
desde 2004, quando entrou na Justiça 
Federal, toda sua experiência havia se 
dado na Área Judiciária mas agora tem a 
oportunidade de conhecer e trabalhar na 
área meio, já estando inclusive desempe-
nhando nela as suas atividades. 

O servidor declarou que sempre teve o 
privilégio de trabalhar com o juiz federal 
Iran Leite, que sempre demonstrou total 
confiança no seu trabalho. Registrou sua 
enorme gratidão e admiração tanto pes-
soal quanto profissional pelo magistrado.

O diretor da SECAD fez questão de 
pontuar o seu grande orgulho em ser ser-
vidor da Justiça Federal, independente 
do cargo ou da função exercida, sempre 
que vê o crédito que nossa instituição 
tem perante a Sociedade. Disse também 
que se sente honrado por fazer parte des-
sa história de sucesso e que sabe que 
pode contar com a colaboração de todos 
os colegas, pois acredita no trabalho em 
harmonia e união.

Finalizou agradecendo a todos pelo 
apoio recebido e pelo apoio que tem cer-
teza que continuará a existir.

O juiz federal Iran leite garantiu que 
sempre que precisou de Diego, pode 

contar com a sua colaboração e que em 
todas as oportunidades em que lhe foi 
oferecido um novo desafio, ele abraçava 
com determinação, sendo assim nas di-
versas funções que o servidor desempe-
nhou e sempre se saiu de todos os desa-
fios maravilhosamente bem. 

Segundo o diretor do Foro, Diego 
sempre se mostrou à altura dos desa-
fios e foi por isso que ele decidiu trazê-
-lo para a Secretaria Administrativa, por 
sua competência e conhecimento. Para 
o magistrado, é importante a sensação 
de tranquilidade de um juiz por trabalhar 
com um servidor em quem deposita sua 
confiança absoluta.

Diego Almeida Nascimento é técnico 
judiciário, graduado em Direito e foi super-
visor da Seção de Apoio aos Julgamentos 
da 9ª Vara,  supervisor da Seção de Exe-
cuções e diretor de Secretaria da 16ª Vara.

23ª Vara – A nova diretora de Secreta-
ria da 23ª Vara, Luciana Liberato, tomou 
posse na última terça-feira, 5/8. Na oca-
sião, a juíza federal da 23ª Vara, Sandra  
Lopes Santos de Carvalho disse que co-
nhece Luciana há muitos anos e durante 
todo esse tempo ambas têm trabalhado 
juntas com grande harmonia. Segundo a 

magistrada, a sua diretora da Secretaria 
é a servidora da Justiça Federal em que 
ela mais confia. Além de ter sua amiza-
de, detém também todas as qualidades 
que, ela entende, um grande diretor de 
Secretaria precisa ter: é compreensiva, 
firme, proativa e inteligente. Finalizou, 
desejando boa sorte à servidora.

Luciana agradeceu pela confiança de-
positada nela e lembrou que Dra. Sandra 
Carvalho foi como uma professora para 
ela na Justiça Federal. Disse que apren-
deu e amadureceu muito como pessoa e 
profissional com o contato direto com a 
magistrada. 

Luciana é bacharela em Direito pela 
UCSAL. Tomou posse na Justiça Federal 
como técnico judiciário em 2004, inicial-
mente na 15ª Vara passando em seguida 
pela 5ª Vara e, em 2005, foi trabalhar 
com Dra. Sandra no gabinete da 9ª Vara. 
Naquele mesmo ano acompanhou a ma-
gistrada na sua remoção para a 16ª Vara, 
ocupando a função de Oficial de Gabinete. 

Após o retorno da Dra. Sandra da sua 
promoção para a Subseção de Jequié, 
em maio de 2013, Luciana foi removida 
para a Turma Recursal para trabalhar no-
vamente com magistrada.

Senador defende 
a criação de TRFs

O senador Odacir Soares pediu que o 
STF julgue improcedente a ação que pede 
a declaração de inconstitucionalidade da 
Emenda Constitucional 73, que cria mais 
quatro Tribunais Regionais Federais.

Os tribunais deveriam ser criados em 
seis meses, a partir da promulgação da 
emenda em junho de 2013 mas no mês 
seguinte, o então presidente do STF, Jo-
aquim Barbosa, concedeu liminar para 
suspender os efeitos da emenda. O re-
lator da ADI 5017 é o ministro Luiz Fux.

A entidade autora da ação, a Associa-
ção Nacional dos Procuradores Federais, 
argumentam que a iniciativa de proposi-
ção para criação de tribunais é do Poder 
Judiciário, e não do Poder Legislativo, 
como ocorreu no caso da PEC 29/2001, 
que deu origem à Emenda 73. Ao discor-
dar desse argumento, Odacir Soares dis-
se que o Congresso pode propor regras 
para a criação de tribunais. 

Segundo o senador, principalmente 
os moradores da região Norte seriam be-
neficiados, pois a criação do TRF da 9ª 
Região facilitaria o acesso à Justiça Fede-
ral em recursos de processos referentes 
a benefícios previdenciários, terras indí-
genas e órgãos da administração federal 
em geral.

A Emenda Constitucional 73 descen-
traliza o atendimento judicial de um con-
tingente populacional concentrado na 1ª, 
3ª e 5ª Regiões de aproximadamente 80 
milhões de habitantes. Só na 1ª Região, 
na qual estão 14 unidades da federação, 
são 70 milhões de habitantes. 

Associação de juízes lança manifesto 
pelas cotas raciais no Judiciário

A Associação Juízes para a Democracia publicou uma nota a favor das cotas ra-
ciais nos concursos para cargos do Poder Judiciário. Segundo a entidade, o censo do 
Poder Judiciário divulgado pelo CNJ desmonta a tese da democracia racial no país. 

O censo mostrou o perfil dos membros do Judiciário do país, e revelou que apenas 
14% dos juízes se consideram pardos, 1,4% se identificam como pretos e 0,1% se 
declaram como indígenas. A maioria de 85% se declarou branca. 

"Dois séculos de independência política frente a metrópole portuguesa não logra-
ram eliminar relações eminentemente coloniais baseadas em critérios raciais, onde o 
branco ocupa as funções inseridas no ápice da pirâmide social-econômica, ao passo 
que o preto e o indígena, aquelas situadas na base da mesma pirâmide", diz a nota. 

A AJD ainda afirma que o formato dos concursos de ingressos à carreira da magis-
tratura é baseado em "uma adulterada meritocracia que desconsidera o pressuposto 
da existência de ponto de partida igual entre os candidatos." Os magistrados ainda 
afirmam que apesar da desigualdade de oportunidades alcançar diversas áreas da 
sociedade brasileira, a prevalência de brancos nas atividades-fins do Judiciário traz 
consigo efeitos políticos e jurídicos peculiares à atividade jurisdicional. 

Por fim, a AJD faz uma sugestão. "A Associação Juízes para a Democracia enten-
de que está na hora de a sociedade brasileira discutir a promoção de políticas de 
cotas raciais para o Poder Judiciário." 


