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Aniversariantes
Hoje: Betania da Silva Santos (19ª 
Vara), Paloma Galvão da Silva Amo-
rim (Irecê), Johene Nolasco Andrade 
Aguiar (9ª Vara), Manoele de Andrade 
Veiga (NUCJU), Ricardo de Carvalho 
Dias e Jaciara Dias Saraiva (ambos de 
Barreiras). Amanhã: Amanda Julieta 
Souza de Jesus (DIREF), Edson Bar-
bosa (TECTENGE) e Samuel Queiroz 
de Oliveira (Áquila).
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Pro Social inicia 
credenciamentos nas 
Subseções Judiciárias

Foi aprovado pela DIREF o cronograma 
de visitação às Subseções Judiciárias para 
tratar de credenciamentos médicos e odon-
tológicos e demais questões ligadas ao 
Prosocial, de acordo com as necessidades 
específicas de cada Subseção.

As visitas serão realizadas pelo servidor 
Marivaldo Muniz Barreto e as visitas terão 
início pela Subseção de Barreiras, entre 6 
a 10 de maio. 

A Subseção de Barreiras foi seleciona-
da para iniciar os credenciamentos por ser, 
entre todas, a mais carente nessa área. Em 
seguida, serão visitadas as Subseções de 
Campo Formoso, Juazeiro, Paulo Afonso, 
Irecê, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, 
Itabuna, Feira de Santana e Alagoinhas. As 
Subseções de Guanambi e Vitória da Con-
quista já foram visitadas em etapa prévia.

DIREF lança edital da 12ª Revista Jurídica
Foi publicado no Diário da Justiça Fe-

deral de 30 de abril de 2013 o Edital da 
12ª Edição da Revista Jurídica da Justiça 
Federal da Bahia, cuja Comissão Editorial 
é composta pelos Juízes Federais Ávio Mo-
zar José Ferraz de Novaes e Fábio Moreira 
Ramiro e pelas juízas federais substitutas 
Andréa Márcia Vieira de Almeida e Karin 
Almeida Weh de Medeiros.

A Comissão receberá, para análise e 
seleção, trabalhos jurídicos, incluindo sen-
tenças e decisões, a serem publicados no 
n. 12, ano 2013, podendo ser submetidos 
trabalhos elaborados por profissionais do 
Direito bem como estudantes de cursos 
de graduação e pós-graduação latu sensu, 
mestrado e doutorado na área jurídica.

O prazo final de entrega dos trabalhos é 
o dia até 28 de Junho de 2013.

Os requisitos formais são: a) folha de 
apresentação (nome do autor, endereço 
eletrônico e breve indicação sobre titulação 
e funções exercidas) e texto do trabalho 
elaborados no programa Microsoft Word, 
máximo de 20 (vinte) laudas, espaçamento 
1,5, fonte Times New Roman 12, margens 
superiores e inferiores com 2,5 cm e late-
rais com 3,0 cm, papel A4; b) referências 
e citações bibliográficas devem seguir as 
regras das normas 6023:2002 (Referên-
cias-Elaboração) e 10520:2002 (Citações 
em documento), da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas; c) artigo de 
acordo com as disposições contidas na NB 
6022:2002 (Artigo em publicação periódi-
ca científica impressa) da ABNT.

Critérios editoriais: a) a Revista não 
publicará trabalhos em língua estrangeira 
ou formatados como petições, pareceres 

ou consultas do autor no exercício profis-
sional; b) será priorizada a publicação de 
artigos científicos; c) a Revista se reserva 
o direito de fazer as revisões gramaticais e 
alterações pertinentes, bem como adequar 
os trabalhos às normas disciplinadas pela 
ABNT, caso seja necessário; d) os originais 
dos trabalhos publicados, bem como ma-
teriais gráficos que os acompanhem, não 
serão devolvidos aos seus autores. 

Não serão devidos direitos autorais ou 
qualquer remuneração pela publicação dos 
trabalhos, sendo remetidos ao autor do 
trabalho selecionado dois exemplares da 
Revista.

A folha de rosto e o trabalho deverão 
ser entregues em quatro vias impressas, 
pessoalmente ou via postal para Justiça Fe-
deral – Seção Judiciária da Bahia - Seção 
de Comunicação Social - SECOS, Av. Ulys-
ses Guimarães, 2.799, Fórum Teixeira de 
Freitas – Sussuarana, CEP 41213-000, e, 
obrigatoriamente, também em arquivo ele-
trônico encaminhado para o e-mail rjba@
trf1.jus.br, cujo recebimento estará sujeito 
a confirmação.

Informações adicionais: podem ser ob-
tidas por meio dos telefones (71) 3617-
2793 e 3617-2616 ou pelo e-mail: rjba@
trf1.jus.br.

Aniversário concorrido no NUASG
Foi bastante concorrido o aniversário 

do servidor Ilton Vieira Leão, supervisor da 
SESEG, na última sexta-feira, 26/04, com 
a presença do diretor do Foro, juiz federal 
Ávio Novaes; da diretora da SECAD, San-
dra Barco; do NUASG, Lourdinha Araújo; 
do NUCRE, Luiz Quaresma; do NUCJU, 
Sidinei de Sousa; do NUCOI, Águido Mi-
randa, além de dezenas de servidores, ter-
ceirizados e estagiários.

A diretora do NUASG, Lourdinha Araú-
jo, comentou que poucas vezes viu um ani-
versário tão concorrido naquele núcleo, o 
que demonstra o excelente profissional que 
é Ilton Leão, além de ser uma pessoa muito 
querida por todos, sempre disposto, inclu-
sive, a fazer sacrifícios pessoais fora da sua 
função.

O diretor do NUCRE, Luiz Quaresma, 
lembrou quando o aniversariante ainda 
trabalhava na Subseção de Juazeiro, que, 
desde então, percebera seu caráter e sua 
prestimosidade e de quem só ouviu elogios 
dos colegas daquela Subseção, demons-

trando que continua a ser a mesma pessoa 
generosa, bondosa e justa.

O diretor do Foro disse que Ilton é ori-
ginário de um bairro humilde de Salvador 
e que, graças ao seu esforço próprio, con-
seguiu escapar daquele ambiente rodeado 
por criminalidade e se superar, seguindo 
aquilo que Jung chamava de individuação. 
Lembrou que o servidor sempre foi o me-
lhor aluno nas escolas em que estudou e 
é uma pessoa religiosa, tendo dominado a 
área da Matemática e se aperfeiçoado fina-
lizando também o curso de Direito.

Para o magistrado é um momento de 
profunda alegria participar daquela confra-
ternização pelo fato de tratar-se do reco-
nhecimento a um servidor que ele escolheu 
como uma das pessoas-chave da sua admi-
nistração. Dr. Ávio garantiu que já assinou 
um ato para que Ilton, ao fim do período 
em que ele estará à frente da DIREF, siga-o 
no retorno à 12ª Vara. Finalizou declarando 
que tudo isso demonstra que Ilton Leão é 
um vencedor.

“É bom ampliar o 
número de tribunais”
Por André Vargas, 1º vice-presidente
da Câmara dos Deputados

Ganhar e não levar. Essa deve ter sido 
a sensação de um servidor público apo-
sentado de Minas Gerais, que esperou 
por 14 anos o julgamento de um pro-
cesso e, embora tenha ganhado, faleceu 
sem ver o cumprimento da sentença. O 
servidor em questão iniciou no dia 11 
de março de 1995, na Justiça de seu 
Estado, um processo reivindicando do 
órgão em que trabalhou a correção de 
seus proventos. 

Três anos mais tarde, após um re-
curso, o processo foi para o TRF da 1ª 
Região, em Brasília, uma vez que em 
Minas Gerais não há TRF. Devido à de-
manda daquele tribunal o processo lá 
permaneceu por 11 anos. O que faltou 
nesse caso? Não faltou tecnicidade. Fal-
tou celeridade. 

Bem, o aposentado teve atendida sua 
reivindicação, mas faleceu em 2012, 
antes da execução da sentença. Ele era 
apenas mais um num tribunal em que 
24 desembargadores (três não julgam 
por serem o presidente, o vice e o cor-
regedor) atendem uma população de 71 
milhões de pessoas de 13 estados e do 
Distrito Federal. 

A Emenda Constitucional aprova-
da pelo Congresso Nacional que criou 
quatro TRFs diminuirá a sobrecarga no 
segundo grau de jurisdição, e, portanto, 
situações como o do exemplo acima. 
Em decorrência da reduzida quantidade 
de tribunais de segunda instância, do 
número de desembargadores e da ele-
vada demanda processual, o saldo de 
processos pendentes no fim de 2011 
era de cerca um milhão nos TRFs. Na 
1ª região, no mesmo ano, cada um dos 
24 desembargadores tinha 16 mil casos 
para julgar. 

O resultado desse acúmulo é o atraso 
no julgamento dos processos, causando 
no cidadão que procura o Judiciário uma 
sensação de ter sido abandonado pelo 
Estado. Isso faz com que os TRFs dei-
xem de cumprir o princípio da duração 
razoável do processo e da eficiência da 
administração pública. Àqueles que cri-
ticam a criação dos quatro novos TRFs, 
vale lembrar que houve tempo suficien-
te para propor soluções, uma vez que a 
proposta (PEC 544/2002) tramitou no 
Congresso por mais de dez anos. 

De 1987 até 2013, o número de ju-
ízes federais no 1º grau cresceu 668%, 
passando de 277 para 2.129. O número 
de integrantes do 2º grau, desde a cria-
ção dos cinco tribunais regionais federais 
em 1989 até 2013, cresceu somente 
89%, passando de 74 para 139 desem-
bargadores. Já a Justiça do Trabalho, em 
2011, contava com 2.700 juízes e 487 
desembargadores. 

Comemoremos a ampliação do nú-
mero de tribunais, a celeridade que fal-
tava à Justiça.

Fonte: O Globo

Colabore com a Primeira 
Região em Revista

Magistrados e servidores que dese-
jarem publicar artigos na Primeira Re-
gião em Revista devem enviar e-mail 
para primeiraregiaoemrevista@trf1.jus.
br. Os textos serão publicados nas edito-
rias Artigo e Ponto de Vista, dedicadas, 
respectivamente, a magistrados e servi-
dores. Os textos devem ser enviados na 
fonte Times New Roman, tamanho 12, e 
ocupar aproximadamente quatro páginas 
do Word, além de foto do autor com reso-
lução de, no mínimo, 300 dpi. 


