
Palestra sobre Gestão Consciente, 
Administração Eficiente

A palestra “Gestão Consciente, Admi-
nistração Eficiente” que acontece nesta 
quarta-feira será transmitida por video-
conferência para a sede da Seção Judiciá-
ria da Bahia (Salvador) na  Sala de Treina-
mento do 3º andar do Fórum Teixeira de 
Freitas. A palestra terá duração aproxima-
da de uma hora e meia. 

Todos os membros da Comissão Gesto-
ra, os Grupos Executivos do Plano de Lo-
gística Sustentável e demais responsáveis 
pelas unidades da Justiça Federal da 1ª Região estão convidados para assistirem à pales-
tra “Gestão Consciente, Administração Eficiente”.

A palestra será ministrada pela servidora do STJ Ketlin Feitosa de Alburquerque Lima 
Scartezini, chefe da Assessoria de Gestão Socioambiental do STJ. 

A servidora, além de expert no assunto, 
tem trabalhado em todas as fases de implan-
tação do PLS junto aos tribunais do país.

A participação de todos é de suma im-
portância para o desenvolvimento das ações 
na área socioambiental, tratadas em nível 
de Presidência em praticamente todos os 
tribunais superiores.
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Aniversariantes
Hoje: Ana Marta Abreu Meirelles (NUCRE), Nara Ilma de Sá Barretto Trindade (Feira de 
Santana), Sérgio Fernando Nogueira Júnior (Itabuna) e João Marcos Ferraz de Araújo 
(Vitória da Conquista) 
Amanhã: Marcel Peres de Oliveira, juiz federal da 3ª Vara de Feira de Santana, Diana 
Cordeiro Mattos (DIREF) e Sonia Maria Dalcum Jonde Monteiro (NUASG).

Parabéns

Alunos de Direito conhecem a Justiça Federal
Dois grupos de estudantes de Direito da Faculdade Maurício 

de Nassau estiveram na Justiça Federal nos dias 3 e 10 de maio 
para conhecer a estrutura e funcionamento desta Seccional. No 
total, foram 36 alunos e para a maioria deles aquele era o primeiro 
contato com a Justiça Federal. 

Os alunos foram acompanhados pelas professoras Anastácia 
Lisboa (no Fórum Teixeira de Freitas no dia 3/5) e Karol Freitas (no 
Prédio dos JEFs no dia 10 de maio).

A visita à sede da Justiça Federal na Sussuarana teve o acom-
panhamento do supervisor da SECOS, Luiz Goulart,  de quem eles 
receberam explanação sobre a importância da instituição, sua his-
tória, suas atribuições e a organização administrativa e judiciária. 

Em seguida, os alunos foram conduzidos ao NUCJU, onde o 
diretor daquele Núcleo, Águido Barreto, fez uma completa explica-
ção sobre todos os aspectos ligados às atividades daquele Núcleo 
Judiciário, explicando como fun-
cionam a distribuição, a autuação 
e o arquivamento, além da novi-
dade dos processos virtuais. 

Após a visita ao NUCJU, os 
estudantes tiveram a oportunida-
de de conhecer uma Vara Federal. 
Eles foram recebidos gentilmente 
pelo juiz federal da 3ª Vara, Pom-
peu Brasil, que louvou a iniciativa 
e desejou que, um dia, os atuais 
estudantes possam, no futuro, in-
tegrar os quadros da nossa insti-
tuição, que tem um nome de prestígio conquistado na comunidade 
jurídica e a população em geral, construído ao longo de décadas.

A visita ao prédio dos JEFs teve o acompanhamento do super-
visor Manoel Sepúlveda que mostrou aos alunos o funcionamento 
da central de atermação e outro serviços dos Juizados Especiais 

Federais. Lá eles foram recebidos 
pelo juiz federal da 5ª Vara, Dirley 
da Costa Jr., que falou do dia-a-
-dia de um juiz, discorrendo sobre 
os desafios da profissão e como 
administram suas unidades. 

Depoimento - Segundo a pro-
fessora Anastácia Lisboa: “A visi-
ta ao Fórum Teixeira de Freitas 
foi bastante produtiva. Os alunos 
conheceram suas principais de-
pendências: o Memorial, o Nú-
cleo Judiciário e a 3ª Vara Fede-

ral, cujo juiz federal, Dr. Pompeu Brasil, nos recebeu muito bem, 
assim como os demais servidores, que, gentilmente, suspende-
ram a execução de suas atividades, a fim de compartilhar conos-
co o seu conhecimento e um pouco da rotina de seus trabalhos. 
Os alunos puderam entender como funciona a distribuição, a re-
messa dos autos para as Varas e demais atos necessários ao seu 
andamento. O ápice da visita foi quando fomos recebidos pelo 
Dr. Pompeu, que, brilhantemente, definiu a função do magistrado 
para a sociedade, nos dando uma bela lição de cidadania, trans-
mitindo uma mensagem importante acerca da necessidade de 
comprometimento no exercício da sua vida profissional, devendo 
a mesma ser exercida com amor e ética. Por fim, agradecemos ao 
supervisor da Seção de Comunicação Social Luiz Goulart, que foi 
o viabilizador desta experiência tão importante para os acadêmi-
cos de Direito da Faculdade Maurício de Nassau.”

Último dia para 
entregar declaração 
de renda ao NUCRE 

O prazo para a entrega da declaração 
anual de bens e rendas, por pen drive in-
serido no Sistema SARH, foi encerrado on-
tem, dia 15/05(domingo) mas com aceita-
ção até hoje.

Este prazo está previsto na nova Reso-
lução do CJF n. 282/2014, no seu art. 2º, 
parágrafo 1º, alínea "c".

A partir de amanhã, será aberto o pro-
cesso SEI anual informando os servido-
res que não quitaram essa obrigação em 
2016, bem como não optaram pelo preen-
chimento do Anexo 2 - TCU (que elimina 
essa obrigação definitivamente enquanto 
servidor da Justiça Federal da Bahia).

Estudante aprovado por 
cota perderá matrícula 
por falsa declaração
O TRF4 decidiu que um estudante apro-

vado pelo sistema de cotas para o curso de 
Odontologia em uma universidade federal 
gaúcha será desligado da instituição por 
prestar declaração racial falsa. 

A ação foi ajuizada pelo estudante que 
teve a matrícula negada porque não apre-
sentou os documentos do grupo familiar 
para confirmar a sua condição de ‘‘pardo’’. 
Conforme o jovem, a universidade não pode 
exigir comprovação étnica que vá além da 
autodeclaração do candidato.

A 3ª Vara Federal de Santa Maria acei-
tou o pedido do aluno. De acordo com o 
juiz federal substituto Gustavo Chies Cig-
nachi, responsável pelo caso, a atuação da 
universidade extrapolou o poder do Estado 
ao instituir, por meio de comissões de se-
leção, um verdadeiro tribunal racial, cujas 
decisões são meramente subjetivas. Ele 
acrescentou que “o Estado não pode impu-
tar raça aos seus membros, selecionando-
-os, classificando-os e, ainda, utilizando 
destes mesmos critérios para conceder-
-lhes ou negar-lhes direitos”.

Na apelação a universidade alegou que 
o estudante não pode ser considerado ''par-
do'' e que não houve ilegalidade na decisão 
da comissão responsável por verificar a au-
todeclaração do candidato. 

Segundo a relatora, as decisões da Co-
missão de Autodeclaração Étnico-Racial da 
Universidade, no exercício de legítima fun-
ção regimental, têm presunção de legitimi-
dade. Por isso, só podem ser afastadas por 
prova em contrário. “O reconhecimento da 
legitimidade da atuação da comissão de 
avaliação não implica outorgar ao Estado 
o poder de selecionar, dividir ou classifi-
car os cidadãos em raça, cor ou etnia para 
a fruição de benefícios ou a vedação de 
direito públicos, mas, sim, a possibilidade 
de garantir a exatidão da autodeclaração 
(naturalmente subjetiva) do candidato”

O desembargador Luís Aurvalle afirmou 
que a autodeclaração, por si só, represen-
ta porta aberta à fraude. Por outro lado, 
destacou, a maneira científica de apurar a 
ancestralidade africana seria o estudo com-
pleto do genoma do candidato, mas que se 
revela inviável.

‘‘Considerando que as cotas raciais 
visam a reparar e compensar a discrimi-
nação social eventualmente sofrida pelo 
afrodescendente, para que dela se valha o 
candidato, faz-se mister que possua fenó-
tipo pardo. Se não o possui, não é discri-
minado e, consequentemente, não faz jus 
ao privilégio para o ingresso acadêmico’’, 
expressou no voto. 


