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Aniversariantes
Hoje: Nara Goreth Perreira (Pau-

lo Afonso), Eive Cristine Meneses (7ª 
Vara), Estela de Fátima Fagundes (Vitó-
ria da Conquista), Irenildo Miranda (9ª 
Vara), Carlos Teixeira (17ª Vara), Ana 
Carla Rocha e  Célia Dalva Silva (ambas 
do NUCJU). Amanhã: Wilson Alves de 
Sousa, juiz federal da 7ª Vara, Camila 
Andrade Matos (19ª Vara), Heloisa Gui-
marães Doria (11ª Vara), Patrícia San-
tos (Feira de Santana) e Thiago Portugal 
Ferradeira (Eunápolis). Parabéns!

Plantões de outros 
órgãos no site da SJBA

Encontram-se disponíveis no site da Se-
ção Judiciária da Bahia informações sobre 
plantões de outros órgãos. No momento, 
já constam ali informações do Ministério 
Público Federal, da Defensoria Pública da 
União e da Polícia Federal. 

O endereço é o mesmo dos plantões 
desta Seccional (http://portal.trf1.jus.br/
sjba/processual/plantao-judicial/plantao-
-judicial.htm), onde agora se encontram 
os itens “Plantão Judicial JFBA - Sede e 
Subseções” e “Plantões de outros órgãos”. 

A página ainda está em construção e 
aberta a sugestões.

Consultores britânicos visitam Seccional 
da Bahia para elaboração de diagnóstico 

de melhorias na gestão de processos

Dois diretores da Comissão de Espe-
cialistas em Estudo do Judiciário do Reino 
Unido (GovRisk) estiveram nesta terça-
-feira, 21/3, em visita à Seção Judiciária 
da Bahia, onde se reuniram com o juiz fe-
deral substituto da 11ª Vara Rodrigo Britto 
Pereira Lima,  respondendo pela 17ª Vara, 
com os diretores de Secretaria da 2ª e da 
17ª Varas, Ducival Miranda e Érika Carva-
lho, com a diretora do NUCJU Leila Lessa 
e com os oficiais de justiça Leda Tatiana 
Amaral e Victor Queiroz (fotos ao lado).

Os consultores Dominic 
Le Moignan e John Stacey 
estiveram acompanhados 
durante a visita do profes-
sor Dr. André Pagani, da 
Universidade Mackenzie de 
São Paulo e do analista José 
Ferretti, da Seção de Análi-
se e Melhoria de Processos 
de Trabalho do TRF1. Atuou 
como tradutora a intérprete 
Paula Raposo.

Os britânicos considera-
ram a visita muito esclare-
cedora e demonstraram es-
pecial interesse pelo SIGED 
- Sistema de Gerenciamento 
de Diligências, programa de-
senvolvido pelo servidor Fá-
bio Damasceno, da SEMAD, 
a pedido da diretora do NU-
CJU, Leila Lessa, que otimi-
za diligências de oficiais de 
justiça e agiliza processos.

A GovRisk, consultoria da 
Grã-Bretanha está no Brasil para propor ao  
CNJ soluções de gestão que aprimorem o 
andamento de processos judiciais no Brasil.

O Ministério das Relações Exteriores 
britânico  é o financiador do projeto “Me-
lhoria da eficiência e do desempenho do 
Judiciário Brasileiro”, gerenciado pelo De-
partamento de Pesquisas Judiciárias, um 
dos 12 projetos selecionados a partir de 
500 projetos inscritos em concurso inter-
nacional promovido pelo governo britânico.

O foco da iniciativa é a administração 
dos processos judiciais, tendo como prin-
cipal subsídio diagnósticos realizados em 
visitas a tribunais brasileiros selecionados, 
Identificar gargalos na gestão processual e 
soluções para esses problemas a partir de 
um conjunto de boas práticas implantadas 
tanto no Brasil quanto no Reino Unido. 

No Brasil, a equipe já esteve nos TJs do 
Piauí, Paraná e São Paulo, nos TRFs da 1ª 
e da 4ª Regiões e no próprio CNJ. 

O produto final da consultoria será um 
painel de recomendações de boas práticas 
de gestão processual que poderão ser ado-
tadas por tribunais de todo o país nas áreas 
cível e criminal, sistematizando iniciativas 
de aperfeiçoamento da gestão judiciária 
que vêm sendo executadas isoladamente 
em alguns órgãos e reuni-las, no futuro, em 
manuais de gestão processual disponíveis 
a todo o País.

O Governo britânico financia projetos 
em países estrangeiros pelo Prosperity 
Fund (Fundo da Prosperidade) que obje-
tiva a melhoria institucional dos países 
em desenvolvimento. O projeto do CNJ foi 
selecionado dentro das diretrizes “aumen-
to da transparência, luta contra a corrup-
ção e a criação de um sistema econômico 
internacional baseado em regras fortes”, 
junto a duas outras propostas do Ministé-
rio da Justiça e da Procuradoria-Geral da 
República. 

Esta iniciativa não incorre em nenhum 
custo para a administração pública brasilei-
ra por tratar-se de uma doação financeira. 

TRF1considera válida política de cota 
regional em vestibular na Bahia

Por considerar que uma candidata não 
impugnou no momento certo o edital de 
vestibular da Universidade Federal do Oes-
te da Bahia, o TRF1 negou pedido para 
anular as regras de política de cota regional 
chamada de Inclusão Regional.

Após não conseguir sua inclusão na 
cota, a candidata pediu a anulação da po-
lítica, que consiste na reserva de 75% de 
vagas de ampla concorrência aos candida-
tos que comprovarem ter cursado todo o 
ensino médio em escolas privadas ou pú-
blicas localizadas em municípios baianos 
distantes até 150 km dos campi da Ufob.

Deferida a liminar para que a univer-
sidade reservasse uma vaga no curso de 
Medicina para a candidata, a AGU recorreu 
alegando que a decisão implicaria na apre-
sentação de nova lista de classificação que 
atingiria os direitos de outros candidatos 
que não integravam a lide, além de obrigar 
a Ufob a reservar vagas e matricular alunos 
acima do número autorizado pelo Ministé-
rio da Educação para o Sisu.

Segundo a AGU, a decisão interferia 
“em toda a programação prévia do proces-
so seletivo, alterando os preceitos estabe-
lecidos de forma igualitária para todos os 
candidatos, prestigiando o interesse par-
ticular em detrimento do público”. Dessa 
forma, ela protegia “o direito de uma pes-
soa, enquanto toda a comunidade univer-
sitária termina sendo obrigada a suportar 
o ônus da decisão, que é estranha ao pla-
nejamento elaborado pela gestão adminis-
trativa e viola a autonomia constitucional”.

Para a AGU, a inconformidade da can-
didata com as regras do edital sobre o bô-
nus regional deveria ter sido manifestada 
antes das etapas seletivas, e não após a 
sua desclassificação do sistema de inclu-
são regional, pois “se a candidata optou 
por participar do certame concorrendo às 
vagas destinadas ao critério regional é por-
que o entendeu legítimo, e buscar judicial-
mente anulá-lo quando o critério não mais 
lhe aprazia, vez que alterada sua classifi-
cação para o sistema universal ao ter sido 
desclassificada do critério de cotas pela 

universidade, implicaria em beneficiar sua 
própria torpeza”.

O TRF-1 suspendeu a decisão agrava-
da. Para o desembargador federal Kassio 
Nunes, a recorrida buscou uma declara-
ção de ilegalidade/inconstitucionalidade do 
critério de inclusão regional, pedindo seu 
afastamento, mas querendo que prevale-
cesse a nota obtida na participação no cer-
tame pelo referido critério.

Se anulado o item que prevê a cota, 
anulada também deve ser a classificação 
por este meio e a nota da candidata levada 
para a lista de classificação da ampla con-
corrência. A nota obtida pela recorrida na 
nova lista a colocaria em 196º lugar.

“Como as regras editalícias devem ser 
seguidas tanto pelas partes como pela 
administração, e sendo que, no presente 
caso, elas não foram impugnadas pelo im-
petrante no momento oportuno, a candi-
data deve se submeter a elas, sob pena de 
violação a diversos princípios constitucio-
nais e legais”, concluiu o desembargador.

Equalização do quadro 
de servidores avança 

na Justiça baiana
A presidente do TJBA, desembargadora 

Maria do Socorro, reuniu-se com secretá-
rios e assessores para tratar da equalização 
do quadro de servidores do Judiciário e de 
processos da área administrativa, como 
determina a Resolução 219, do Conselho 
Nacional de Justiça.

O encontro contou com participação de 
profissionais que prestam consultoria de 
gestão ao TJBA no processo de equalização 
do quadro de servidores.

A Resolução 219 exige de todos os 27 
tribunais estaduais um plano de ação para 
atender às exigências do CNJ, considera-
das estratégicas para a melhoria da presta-
ção jurisdicional em todo o país.


