
Edição n. 4.264. Salvador – Bahia. Terça-feira, 24/03/2015.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dr. Wilson Alves de Sousa, juiz 
federal da 7ª Vara, Camila Cunha Matos 
(NUCRE), Heloisa Doria (11ª Vara), Pa-
trícia Freire (Feira de Santana), Thiago 
Portugal Ferradeira (Eunápolis), Bruno 
Nascimento (21ª Vara), Joane Nasci-
mento (Jequié) e Natália de Jesus (2ª 
Vara). Amanhã: Candice Menardo (Ju-
azeiro), Joseneide Tourinho (NUCAF) e 
Izabela Moreira (Eunápolis). Parabéns!!!
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Bahia já integra Sistema 
de publicação de atos 

judiciais do TRF1
A Seção Judiciária da Bahia já publica 

seus atos judiciais no sistema próprio de 
publicação do TRF1, e não mais na Im-
prensa Nacional.  Esta é a última etapa 
de migração do antigo e-DJF1 para o novo 
sistema, como previsto na Portaria Presi 
n. 56, de 2/2.

 A substituição tem como principal fi-
nalidade a economia de recursos, uma vez 
que o TRF1 passou a utilizar software gra-
tuito. Os atos podem ser consultados, ex-
clusivamente, pelo Portal do Tribunal e das 
seccionais no link Diário Eletrônico de Jus-
tiça, localizado no menu à direita da página 
principal. O formato dos cadernos de pu-
blicação judicial e administrativa e o nome 
“e-DJF1”, já utilizados, foram mantidos.

 Além de constar no Caderno Adminis-
trativo, gerado no e-DJF1, os atos admi-
nistrativos do Tribunal, como resoluções e 
portarias, permanecem sendo publicados 
na Biblioteca Digital, também disponível 
no Portal do TRF1.

Lygia Oliveira é empossada como 
nova diretora de Secretaria da 1ª Vara

A servidora Lygia Maria dos Santos Oli-
veira foi empossada no cargo de diretora de 
Secretaria da 1ª Vara pelo diretor do Foro, 
juiz federal Iran Esmeraldo Leite, na tarde 
desta terça-feira, 17/3. 

Na ocasião, a juíza federal da 1ª Vara, 
Arali Maciel Duarte, disse estrar muito feliz 
em ter Lygia na Direção da Secretaria, ga-
rantindo que não poderia ter feito uma esco-
lha mais acertada, em razão de a servidora 
ser extremamente dedicada e já trabalhar na 
Justiça Federal há 25 anos. Lembrou que 
ambas se conheceram como servidoras da 
4ª Vara e que desde então sempre houve 
muita identificação profissional e pessoal. 
Citou o fato de que curiosamente ambas fa-
zem aniversário no mesmo dia.

Lygia declarou que aceitou o convite da 
magistrada por estar sempre procurando se 
aperfeiçoar como servidora e gostar de no-
vos desafios. Disse que espera poder cor-
responder às expectativas nela depositadas 
e garantiu que fará tudo que estiver ao seu 

alcance para que a gestão da Secretaria da 
vara seja a mais eficiente possível e que o 
objetivo final sempre será a satisfação do 
jurisdicionado.

O diretor do Foro saudou a escolha da 
magistrada e disse que conta com Lygia 
como integrante do grupo de diretores de 
Secretaria que permanentemente se reu-
nem buscando soluções para os desafios 
da Justiça Federal, auxiliando a adminis-
tração e indicando, por meio do diálogo 
permanente, quais as áreas merecem ser 
reforçadas.

A nova diretora de Secretaria da 1ª Vara 
é bacharela em Letras e Direito e ingressou 
na Justiça Federal em 1990 como técnico 
judiciário na 4ª Vara. Foi supervisora da 
Seção de Execução naquela unidade e na 
20ª Vara, onde permaneceu por 15 anos.
Seguiu para a 21ª Vara, onde foi superviso-
ra de Suporte Administrativo até  novembro 
de 2014, quando recebeu o convite para 
atuar na Direção de Secretaria da 1ª Vara.

Concursos no STF e 
CNJ reservarão 20% 

das vagas para negros
Duas normas assinadas nesta quarta-

-feira, 18/3, determinam que concursos 
públicos no Supremo e no Conselho Na-
cional de Justiça reservem 20% das vagas 
a candidatos negros, em cargos efetivos. 
O CNJ deve ainda analisar o tema para 
estender a medida em concursos públicos 
a todo o Judiciário, segundo o ministro Ri-
cardo Lewandowski.

As cotas serão aplicadas sempre que 
o número de vagas for superior a três. Os 
editais deverão especificar o total de va-
gas correspondentes à reserva para cada 
cargo oferecido, e a reserva vai se basear 
na autodeclaração. Caso se conclua que 
o candidato mentiu, poderá ser eliminado 
do concurso ou até ter a nomeação anula-
da, se aprovado.

A resolução do STF e a instrução nor-
mativa do CNJ vão valer assim que pu-
blicadas. As normas regulamentam a Lei 
12.990/2014, que obrigou a reserva de 
vagas para negros no âmbito da adminis-
tração pública federal, das autarquias, das 
fundações públicas, das empresas públi-
cas e das sociedades de economia mista 
controladas pela União.

O ministro Lewandowski foi relator da 
decisão da corte que, em 2012, conside-
rou constitucional o sistema de cotas ra-
ciais adotado na Universidade de Brasília e 
também relatou recurso em que foi confir-
mada a legalidade das cotas raciais na Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A solenidade de assinatura da instrução 
normativa e da resolução foi realizada na 
presença das ministras da Secretaria Es-
pecial da Presidência da República para a 
Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, dos 
Direitos Humanos, Ideli Salvati.

Veja como contribuir
com o planejamento estratégico

O Comitê Institucional de Planejamento Estratégico CIPE-Ba lembra :

Qualquer servidor ou magistrado da Seção Judiciária da Bahia pode apresentar suges-
tões, ideias, ações, programas, propostas, projetos etc, alinhados com objetivos estratégi-
cos e com os macrodesafios do Poder Judiciário.

Envie suas sugestões até o dia 6 de abril para o e-mail: cipe.ba@trf1.jus.br e contribua 
com planejamento estratégico para 2015 e 2020.

Terça Gerencial aborda 
temas da crise hídrica, 
ética e individualismo 

contemporâneo
A Unicorp realiza hoje, às 14h, mais 

uma edição da Terça Gerencial, com a pa-
lestra “Crise Hídrica, Ética e Individualis-
mo Contemporâneo”, a ser ministrada pela 
psicanalista e consultora em educação Inez 
Lemos.

As Terças Gerenciais são transmitidas 
por videoconferência e na Seção Judiciária 
da Bahia os servidores podem assistir à pa-
lestra na Sala de Treinamento do 3º andar.

As terças gerenciais consistem na rea-
lização de eventos voltados para o desen-
volvimento gerencial, bem como na apre-
sentação de ferramentas que auxiliarão as 
tarefas dos gestores da Justiça Federal da 
Primeira Região. 

Além disso, oferecem aos titulares de 
funções comissionadas e cargos em comis-
são mecanismos para cumprir, em cursos 
da área de desenvolvimento, a carga horá-
ria mínima obrigatória em cumprimento ao 
artigo 59 da Resolução3/2008-CJF.

“Apesar de CNJ focar em estatística, juízes 
se preocupam com qualidade de decisões”
“Estamos numa situação tão ruim no 

Judiciário que tem quem pense que é me-
lhor ter uma decisão ruim rápida do que 
nenhuma decisão. Mas por que nós temos 
que escolher entre uma decisão ruim rápi-
da ou uma decisão excelente tardia? Por 
que não podemos ter uma boa decisão em 
tempo razoável?”.  É com esses questiona-
mentos que o juiz Jayme de Oliveira, presi-
dente da Associação Paulista de Magistra-
dos vem tocando o direcionamento político 
e prático da entidade.

Ele acredita que mais do que crescer, 
o Judiciário brasileiro precisa mudar seu 
modelo de atuação, a fim de atender, com 
maior qualidade, a crescente demanda de 
processos. Para Oliveira, o juiz deve deixar 
de trabalhar em funções burocráticas para 
se concentrar, primordialmente, no resulta-
do dos processos.

‘’Não queremos um juiz insensível. Ele 
lida com pessoas que não estão dormindo 
à espera daquela sentença. Isso atormen-
ta a vida das pessoas’’, diz o presidente da 
Apamagis, que reforça também que a asso-
ciação tem, no último ano, ultrapassado as 
barreiras regionais e feito força na luta pelas 
mudanças almejadas em âmbito nacional.

Com 3.046 associados, a Apamagis 
busca discutir e facilitar as mudanças ne-
cessárias ao Judiciário.

 Juiz titular da 13ª Vara da Fazenda 
Pública de São Paulo, Jayme Martins de 
Oliveira Neto foi idealizador, fundador e 
presidiu o Instituto Paulista de Magistra-

dos, entidade voltada ao estudo do Direito. 
Segundo ele, “apesar de o CNJ se preocu-
par muito com estatísticas, a magistratura 
se preocupa muito com a qualidade das 
suas decisões. Só que quando se tem a 
obrigação de dar vazão a um numero de 
processos — de um jeito ou de outro — a 
decisão pode ficar comprometida ao faltar 
tempo necessário para refletir as questões 
pertinentes ao processo.”

Leia a entrevista completa no site Con-
sultor Jurídico pelo endereço: www.conjur.
com.br/2015-mar-22/entrevista-jayme-
-oliveira-presidente-apamagis.

Fonte: Consultor Jurídico


