
Edição n. 3.850. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 23/05/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dra. Maizia Seal Carvalho Pam-
ponet, juíza federal da 22ª Vara  Ru-
temberg Nunes (6ª Vara), Jorge Cunha 
Pereira (2ª Vara), Simone Bonelli Di-
dier  (5ª Vara), Saul Tadeu Paim (NU-
CJU), Manuela Barros (18ª Vara), Gus-
tavo Bezerra Neto (4ª Vara), Mathias 
Santos (5ª Vara).
Amanhã: Jasson Guia de Britto Filho 
(NUCJU) e José Nilton Barbosa Fonse-
ca (Juazeiro).
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Supremo terá novo 
ministro até junho 

Seis meses depois de o ministro Ayres 
Britto ter se aposentado, a presidente Dil-
ma Rousseff deve indicar um nome para 
substitui-lo no STF. A expectativa, segundo 
o ministro da Justiça, é de que a escolha 
seja feita até o fim deste mês. Caso a in-
formação se confirme, o novo integrante 
da Suprema Corte chegará, na melhor das 
hipóteses, na segunda quinzena de junho. 
O jurista escolhido precisa ser sabatinado 
pelo Senado e ter a indicação aprovada 
pelo plenário antes da nomeação. 

CNJ aprova criação de sistema 
para a segurança do Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça apro-
vou, em sua última sessão ordinária, no dia 
14/5, uma proposta de Resolução que ins-
titui o Sistema Nacional de Segurança do 
Poder Judiciário (Sinaspj). O Sistema será 
regido por um conjunto de diretrizes, medi-
das, protocolos e rotinas de segurança que 
deverão ser seguidas por todos os tribunais 
e constituirão a Política Nacional de Segu-
rança do Poder Judiciário.

A instituição de um plano voltado para a 
segurança de magistrados surgiu em 2011, 
após a ex-corregedora Nacional de Justiça, 
ministra Eliana Calmon, constatar o aumen-
to do número de juízes ameaçados no país. 
A ideia tomou impulso com o assassinato 
da juíza Patrícia Aciolli e as ameaças ao juiz 
Paulo Augusto Moreira Lima, da Justiça Fe-
deral de Goiás, que se afastou do processo 
que tinha como réu Carlinhos Cachoeira.

Desde julho de 2011, 202 magistrados 
relataram à Corregedoria ter sofrido amea-
ças em razão de sua atuação. 

O Sistema será composto por um Co-
mitê Gestor, pelo Departamento de Segu-
rança e Inteligência do Poder Judiciário e 
pelas Comissões de Segurança Permanen-
te dos TJs, Tribunais da Justiça Militar e 
TRFs e TREs, já criadas pela Resolução no 
104/2010.

O Comitê Gestor será responsável pela 
definição da Política Nacional de Seguran-
ça do Poder Judiciário, que deverá ser sub-
metida à aprovação do plenário do CNJ. 
Caberá ao órgão o planejamento, propo-
sição, coordenação, supervisão e controle 
das ações do Sinaspj.

A proposta elenca várias medidas que 
podem ser adotadas para garantir a segu-
rança de magistrados, como a recomen-
dação da remoção provisória de membro 
do Poder Judiciário em situação de risco, 
a recomendação de exercício provisório 
fora da sede, a requisição de auxílio de 
força policial e serviço de proteção poli-
cial a magistrados e seus familiares em 
situação de risco.

Caberá ao Comitê Gestor a representa-
ção à autoridade policial para apuração de 
infrações praticadas contra magistrados no 
exercício de sua função; a representação 
ao Ministério da Justiça para requisição de 
instauração de inquérito pela Polícia Fede-
ral para apurar infrações cometidas contra 
magistrados, em caso de omissão dos ór-
gãos locais, e proposição de pedido à Pre-
sidência da República para intervenção das 
Forças Armadas, entre outras medidas.

A Resolução entrará em vigor 60 dias 
após sua publicação.

Tribunal cria Comissão 
Censitária da Justiça 
Federal da 1ª Região
O vice-presidente do Tribunal, desembar-

gador federal Daniel Paes Ribeiro, no exer-
cício da Presidência, instituiu, por meio da 
Portaria Presi/Cenag 68, a Comissão Censi-
tária da Justiça Federal da 1ª Região.

A iniciativa segue orientação do CNJ, 
que realizará o Censo Nacional do Poder 
Judiciário – levantamento de informações 
socioeconômicas e funcionais de todos os 
magistrados e servidores –, cujos objetivos 
são o conhecimento do perfil da força de 
trabalho do Judiciário e a fundamentação 
de políticas nesta área. Tais informações 
serão captadas por meio de questionário, 
desenvolvido pelo próprio CNJ, a ser dispo-
nibilizado para toda a Primeira Região.

A comissão será responsável pela mobi-
lização interna e pelo acompanhamento da 
execução do Censo na 1ª e na 2ª instância 
da Justiça Federal da 1ª Região. 

A nova diretora da Secretaria da 1ª 
Vara, Rosana Soussa Vieira Lins, foi em-
possada na tarde desta segunda-feira, 
20/05, no gabinete da DIREF, na presença 
do diretor do Foro desta Seção Judiciária, 
juiz federal Ávio Novaes; da juíza federal 
da 1ª Vara, Arali Maciel Duarte; do diretor 
do NUCRE, Luiz Quaresma de Mello Neto; 
do diretor da SECAD, em exercício, Sidinei 
José de Souza; e da servidora Ana Carla 
Aguiar Brito Furrer, que, na oportunidade, 
se despediu da função.

A juíza federal Arali Duarte declarou 
que há muito tempo, desde que atuou por 
dois anos como juíza federal substituta da 
16ª Vara, esperava pela oportunidade de 
ter a servidora Rosana Lins trabalhando 
consigo, mas isso não foi possível, uma vez 
que a servidora estava, desde então, exer-
cendo a função de diretora da Secretaria 
da 16ª Vara. Hoje, segundo a magistrada, 
sente-se extremamente feliz em poder fazer 
essa transição sem traumas, uma vez que 
Rosana Lins já não mais trabalhava na 16ª 
Vara, mas no Gabinete da 22ª Vara.

Outro motivo de alegria para a magis-
trada é que a transição se dá em clima de 
total harmonia já que tanto a diretora que 
deixa a função, quanto a que a assume, 
são amigas, registrando que Ana Carla es-
tava presente à posse da sua colega e nova 
diretora, prestigiando-a.

Nova diretora da 1ª Vara é empossada
A magistrada lembrou o fato, até hoje 

jamais repetido na Seção Judiciária da 
Bahia, de que, quando Rosana Lins era 
servidora da 8ª Vara, foi eleita pelos cole-
gas para a função de diretora da Secreta-
ria, função cuja indicação é uma prerroga-
tiva do juiz titular da Vara.

Tanto o diretor do NUCRE quanto o di-
retor em exercício da SECAD fizeram votos 
de sucesso à colega, elogiando sua postura 
como profissional íntegra, bem como sua 
ética irretocável. A nova diretora, bastante 
emocionada, declarou que estava lisonjeada 
e que tinha duas tarefas árduas pela frente: 
a de substituir a colega Ana Carla, uma pes-
soa extremamente querida por todos e tam-
bém muito competente, e a de corresponder 
às expectativas nela depositadas pela juíza 
federal da 1ª Vara.

Rosana Lins é servidora desta Seccional 
desde 1993. Nesse período, foi diretora da 
Secretaria da 8ª Vara entre 1995 e 1997; 
diretora de Secretaria da 16ª Vara de 1999 a 
2012; diretora da SECAD de 2008 a 2009, 
tendo trabalhado na 5ª e na 11ª Varas. Ulti-
mamente estava lotada na 22ª Vara.


