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Aniversariantes
Hoje: Kátia Regina dos Santos (4ª Vara), 
Cecília Eliana Páez Maira (NUCOI), Edi-
naldo dos Santos (1ª Vara), Rizia Maria 
Vaz Cotrim (2ª Vara) e Suely Regina de 
Souza (15ª Vara). Amanhã: José Joa-
quim Cunha (8ª Vara), Izauro Ferreira 
Júnior (NUCOI), Carla Aguadê Chaves 
(Paulo Afonso), Viviana Macedo (Feira 
de Santana), Taís Espinheira Lins (NU-
CJU), Francileide dos Santos (9ª Vara), 
Thaina da Silva Santos (22ª Vara) e 
Amana Barros (CEF).
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Cotas para negros no serviço público 
serão analisadas pelo plenário do STF

O rito da Ação Declaratória de Constitu-
cionalidade 41, que trata da Lei de Cotas 
(Lei 12.990/2014), foi abreviado pelo mi-
nistro do Supremo Roberto Barroso, relator 
do caso na corte. Com a mudança, a ADC, 
ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, 
será analisada pelo Plenário diretamente 
no mérito, sem o pedido de liminar.

A norma reserva aos negros 20% das va-
gas oferecidas nos concursos públicos e vale 
para cargos efetivos e empregos públicos no 
âmbito da administração pública federal, 
das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de eco-
nomia mista controladas pela União. 

Para o relator, o caso envolve a análise 
da compatibilidade da política destinada a 
negros em concursos públicos com os prin-
cípios da igualdade e da proporcionalidade. 
“Além disso, existe controvérsia judicial 
relevante sobre a validade da aplicação 
da Lei 12.990/2014, evidenciada tan-
to por decisões judiciais que declararam 
a inconstitucionalidade incidental da lei, 
quanto pela possibilidade de prolifera-
ção de questionamentos semelhantes em 

todos os concursos públicos federais no 
país”, complementou o ministro.

O relator solicitou informações à Pre-
sidência da República e à Presidência do 
Congresso Nacional. Em seguida, o proces-
so será encaminhado ao advogado-geral 
da União para manifestação e, posterior-
mente, será colhido parecer do procurador-
-geral da República.

Argumentos pela constitucionalidade-
Na ação ajuizada no Supremo, a OAB ar-
gumenta que, como a posição do Judiciário 
não é uniforme, há o receio de que ocorram 
situações de insegurança jurídica em con-
cursos públicos federais. Também destaca 
que declarações de inconstitucionalidade 
da Lei de Cotas por outras instâncias da 
Justiça contrariam o julgado pelo Plenário 
do STF na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental 186, que considerou 
constitucional a política de cotas étnico-ra-
ciais para seleção de estudantes da UNB.

“Tratando-se particularmente sobre a 
garantia da isonomia no acesso ao serviço 
público, os frequentes questionamentos 
judiciais exigem desta Suprema Corte a 
declaração de constitucionalidade da Lei 
12.990/2014 in totum (em sua totalida-
de), a fim de reprimir toda e qualquer pos-
tura divergente, tanto em relação à cons-
titucionalidade da reserva de vagas nos 
concursos para cargos efetivos e empregos 
públicos, quanto em relação ao respeito 
do procedimento da autodeclaração”, ar-
gumenta a entidade. 

Fonte: CONJUR

Aconteceu na Subseção Ju-
diciária de Itabuna, no último 
dia 31 de março, a comemora-
ção dos 10 anos de instalação 
da Justiça Federal naquele mu-
nicípio. 

Servidores e estagiários das 
1ª e 2ª Varas Federais fizeram a 
festa em clima de muita alegria 
e descontração com a participa-
ção da juíza federal Maízia Seal 
Carvalho Pamponet.

Na ocasião, a magistrada 
destacou sua satisfação em de-
senvolver suas atividades junto a 
uma equipe de servidores com-
prometida com o alcance das 
metas estabelecidas, sobretudo 
no que se refere ao atendimento 
do jurisdicionado e redução do 
acervo de demandas. 

Em seguida, foram também 
homenageados os servidores que 
trabalham na Subseção desde 
a sua instalação. Por sua vez, a 
juíza federal Maízia Pamponet foi 
agraciada com um belo ramalhete de flores do campo como demonstração de agradecimen-
to dos servidores pelo cuidado e atenção dispensados a todos que trabalham na Subseção.  

A festividade encerrou-se  com um coquetel, com direito a bolo personalizado dos 10 
anos e champagne.

Justiça Federal em Itabuna 
completa 10 anos

Grupo prepara glossário para medir 
a sustentabilidade do Judiciário

Um grupo de especialistas em susten-
tabilidade prepara um glossário de indi-
cadores para verificar em que medida os 
tribunais brasileiros adotam práticas socio-
ambientais corretas. Previstos na Resolução 
201/2015 do CNJ, os indicadores servirão 
para quantificar o consumo de materiais de 
consumo (papel e água) e energia elétrica, 
mas também as despesas com serviços 
(limpeza e vigilância, entre outros) e o in-
vestimento na educação socioambiental da 
força de trabalho do Poder Judiciário. 

O glossário vai ajudar os servidores a 
identificar que tipo de informação se espe-
ra obter dos indicadores. Alguns são sim-
ples de interpretar, como o consumo de 
papel branco, que deve ser medido em res-
mas. Outros indicadores exigem uma espe-
cificação do CNJ, como o consumo de co-
pos plásticos de 200ml – alguns tribunais 
usam copos com capacidade diferente.

A quantidade de dúvidas que os tri-
bunais encaminham diariamente ao CNJ 
prova que os termos do glossário serão 
necessários para avaliar adequadamente a 
sustentabilidade do Judiciário. Alguns indi-
cadores deverão ser apurados uma vez por 
ano, como o gasto com aquisições de im-
pressoras. Outros serão mensurados men-
sal e semestralmente, como a quantidade 
de papel encaminhado à reciclagem.

Os servidores de cada tribunal encar-
regados de alimentar o sistema terão até 
20 dias após o fim do mês para informar 
os indicadores referentes àquele mês. Para 
permitir o preenchimento dos dados de 
março, por exemplo, o sistema ficará dis-
ponível até 20 de abril. 

O grupo de trabalho poderá propor 
ajustes de redação na produção do glos-
sário, mas também a supressão de indi-
cadores. Dados que já são informados em 
outros sistemas do CNJ, como o Justiça 
em Números (anuário estatístico do fun-
cionamento da Justiça), poderão ser eli-
minados.


