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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes - Hoje: Gilveraldo Santos 
Dórea (2ª Vara), Juraci Santos Junior (Vitó-
ria da Conquista), Washington Dias Pereira 
(NUASG), Joanne Matos Santos (NUCRE) e 
Olga Santos Costa (Delta). Amanhã: Felipe 
Bouzada Flores Viana, juiz federal subs-
tituto da Subseção de Guanambi, Bartira 
Duarte (19ª Vara), Vanessa Coutinho (NU-
CRE), Davi Perez Ramos (Eunápolis), Jairo 
Lima (7ª Vara), Rika Luanda Moreno Freitas 
(18ª Vara), Telli Britto Rebouças (20ª Vara) 
e Thaise Bulcão (13ª Vara). Parabéns!!!

As Terças Gerenciais visam a disse-
minação de diversos conceitos sobre o 
assunto proposto, bem como a apresen-
tar ferramentas que auxiliarão nas tare-
fas dos gestores da Justiça Federal da 
Primeira Região. As horas serão compu-
tadas como horas gerenciais. 

STJ encaminhará projeto para regulamentar 
os quatro novos TRFs até agosto

O Superior Tribunal de Justiça, respon-
sável por analisar como serão regulamen-
tados os novos TRFs, pretende enviar ao 
Congresso Nacional até agosto o antepro-
jeto com os detalhes de implantação das 
novas Cortes. 

O presidente do STJ, ministro Félix 
Fischer, se reuniu na quinta passada com 
juízes e parlamentares para discutir que 
medidas adotar diante da promulgação da 
proposta. A ideia é que os detalhes de im-
plantação dos novos TRFs, como a criação 
de cargos e o detalhamento geral de gastos 
para criação e manutenção das novas Cor-
tes, sejam enviados até o dia 28 de junho 

ao Conselho da Justiça Federal, responsá-
vel por organizar a parte orçamentária da 
Justiça Federal. 

Para acelerar a aprovação dos termos 
gerais do anteprojeto, os conselheiros do 
CJF receberão o esboço do texto uma se-
mana antes e poderão analisar eventuais 
mudanças na proposta. Depois de aprova-
da, ela seguirá para a análise de todos os 
ministros do STJ. Uma última análise será 
feita pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Nesta etapa, sem levar em conta o mérito 
da proposta, o colegiado verifica, por exem-
plo, se as despesas de criação dos novos 
tribunais cabem no orçamento do ano se-

guinte e se respeitam os limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Pela proposta, as 
novas cortes deverão ser instaladas no pra-
zo de seis meses. 

Juízes dizem que BARBosA deve 
se deCLARAR imPedido se CAso 

dos TRFs FoR Ao suPRemo

Depois de serem acusados pelo minis-
tro Joaquim Barbosa de agirem de forma 
“sorrateira” para a criação de quatro novos 
TRFs, representantes de entidades de ma-
gistrados afirmaram na última quinta-feira 
que o presidente do Supremo tem que se 
declarar impedido de julgar o caso se ele 
chegar à análise do STF.

O presidente da Ajufe, Nino Toldo, disse 
que é praxe no tribunal os ministros que 
já fizeram manifestações públicas sobre te-
mas em análise da corte não participarem 
dos julgamentos.

“Se essa questão for levada ao STF, 
acho que ele é suspeito para julgar o caso. 
Como ele já emitiu juízo de valor sobre 
essa questão, ele não pode julgar essa 
causa”, afirmou Toldo.

Na sessão que confirmou a criação dos 
quatro novos tribunais, a OAB e a Ajufe 
fizeram ataques a Babosa, crítico feroz 
da proposta. Em discurso, Toldo negou 
que as novas cortes tenham sido criadas 
por interesses corporativistas e susten-
tou que a defesa a ampliação dos TRFs é 
uma “causa do povo”. “É a necessidade 
do povo. Muito se diz que é para atender 
interesses da magistratura, de advogados 
que queriam empregos e nós da associa-
ção de classes chegamos a ser insultados 
por quem deveria defender o Judiciário”, 
disse.

O presidente da OAB, Marcus Vinícius 
Furtado, saiu em defesa da legitimidade do 
Congresso em ampliar as cortes. “O Con-
gresso Nacional é que é o baluarte da 
democracia. Nesse poder estão represen-
tadas as minorias. Os congressistas que 
aqui se encontram foram eleitos pelo voto 
popular, neles cabe a alta responsabili-
dade de legislar, de dizer as normas que 
devem ser cumpridas e as normas que o 
Supremo deve cumprir, que o STF deve 
interpretar. Essa é a tarefa dos represen-
tantes do povo que muito bem foi desin-
cumbida nesta promulgação dessa emen-
da constitucional.”

Ele disse que se a emenda que cria mais 
tribunais for questionada e, eventualmente, 
considerada inconstitucional, isso abre es-
paço para derrubar a criação do CNJ e do 
CNMP, também iniciativas do Legislativo. 
“Quem litigar contra a PEC dos tribunais, 
está litigando contra o CNJ e o Conselho 
Nacional do Ministério Público. Se o Su-
premo declarar inconstitucional, também 
em uma ação direta seguinte deverá de-
clarar inconstitucional o CNJ e o CNMP. 
Faço registro para dizer que não faz sen-
tido esse argumento de vício de iniciati-
va”. E completou: “não faz sentido retirar 
do Congresso Nacional o poder de fazer a 
Justiça mais próxima da população”.

SEDER promove curso 
sobre língua portuguesa

A SEDER promoveu, nos dias 3, 4 e 5 
de junho, o Curso de Português – Aponta-
mentos para a escrita, destinado a servido-
res, estagiários e colaboradores terceiriza-
dos da Justiça Federal. Com carga horária 
total de 6 horas, o curso foi ministrado por 
Álvaro Brito, supervisor da Seção de Com-
pras, e teve 40 inscritos.

Voz ativa e passiva, acentuação gráfica, 
erros de ortografia e crase foram alguns dos 
assuntos abordados pelo instrutor. “O obje-
tivo do curso foi abordar assuntos do dia a 
dia, trazendo a realidade dos participan-
tes para a aula e pontuando erros comuns, 
para que a escrita deles melhore”, explica 
Álvaro.  

Através de exercícios simples de escrita, 
Álvaro pode identificar os erros mais fre-
quentes cometidos pelos participantes. O 
campeão de reclamações foi o uso dos por-
quês, que ainda gera muita confusão. 

O estagiário Ramon Rebouças, do NU-
TEC, aproveitou para esclarecer suas dúvi-
das sobre a escrita do idioma. “Participar 
do curso foi de grande importância, não 
só pela qualidade com que o conteúdo foi 
abordado, mas também por conseguir pas-
sar de maneira simples e objetiva assuntos 
complexos”, conta.

Seccional perde Manoel Cedraz, 
um dos seus fundadores

Lamentamos informar o falecimento 
do servidor aposentado Manoel Cedraz de 
Oliveira, ex-diretor do NUCJU, ocorrido on-
tem. O sepultamento ocorreu na sua cidade 
natal, Juazeirinho.

Leia as mensagens da desembargado-
ra federal Neuza Alves, do desembargador 
federal aposentado Antonio Ezequiel e da 
servidora aposentada e ex-diretora da SE-
CAD, Iolanda Doria.

“Perdemos um grande amigo e a Justi-
ça Federal, um dos seus melhores ex-ser-
vidores. Nossa relação durou mais de 50 
anos desde que nos conhecemos, quan-
do éramos estudantes. Em 1967, Cedraz 
estava entre os fundadores da Justiça 
Federal na Bahia, onde o reencontrei, 
funcionário exemplar, quando fui Procu-
rador da República e depois juiz federal. 
Diretor do Foro, em 1992, o nomeei para 
diretor do NUCJU, função que exerceu 
ininterruptamente, prestando seus bons 
serviços, seguidamente, a 10 diretores 
do Foro”. Antonio ezequiel da silva

“Meu caro amigo Cedraz! Saudades...

Ninguém melhor que você demons-
trou ter amado a Justiça Federal, qual-
quer que fosse a circunstância! Símbolo 

de compromisso e dedicação, será sem-
pre lembrado como “Cedraz da Justiça 
Federal”, por tê-la honrado e defendido 
desde a instalação, em 1967, prosse-
guindo nessa missão mesmo depois de 
aposentado, até que teve seu labor inter-
rompido e foi mourejar nas lidas do seu 
terceiro amor, a “roça”. Sim, porque a 
família, composta dos muitos filhos que 
teve, não necessariamente biológicos, fi-
cava em segundo plano diante do seu pri-
meiro amor: a Justiça Federal...Registro 
meu respeito e admiração por você, que 
sempre fez por merecer um lugar de des-
taque não apenas em nossa lembrança, 
mas principalmente em nossos corações. 
Saudades! Que brilhe para seu espírito a 
luz do reino dos céus!” Neuza Alves

“Cedraz, querido amigo,

Bruscamente  você se afastou, deixan-
do um vazio nos colegas que conviviam 
com você diariamente. Mas, a lembrança 
desse tempo está viva, o que faz com que 
eu relembre o quanto foi bom participar 
da família que era a Justiça Federal, de 
uma maneira fraterna e amiga, bem como 
de construirmos juntos a ASSERJUF.

Você Cedraz, enquanto servidor só 
faltou dar o seu sangue pela instituição 
Justiça, além de excepcional amigo e 
protetor daqueles que precisavam de aju-
da, como no caso do nosso querido Elvis, 
para quem você foi um verdadeiro pai.

O momento da sua aposentadoria foi 
difícil, para quem ainda se sentia cheio 
de energia e vontade de servir. Mas, só 
assim você teve condições de se dedicar 
mais à sua família e às coisas que gostava 
de fazer, como cuidar de sua roça. Assim 
você teve a felicidade de conviver mais 
com o seu neto querido, virando criança 
outra vez.

E assim meu amigo, a vida nos leva 
por caminhos diferentes daqueles que 
planejamos. Vá em paz, tendo a certeza 
e a consciência tranquila do dever cum-
prido e de que da sua semeadura nasce-
ram bons frutos. Da amiga de sempre”.
iolanda doria


