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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Eudóxio Céspedes Paes, juiz fe-
deral da 2ª Vara de Feira de Santana, 
Maria de Fátima Farias dos Santos (14ª 
Vara), Maria de Lourdes Almeida Neves 
(24ª Vara), Sonia Maria Andrade (Câma-
ra Regional Previdenciária), Maria Clau-
dia de Oliveira Guerra (17ª Vara), Aline 
da Silva Batista de Lélis (Guanambi), 
Igor Samuel Figueiredo Oliveira (Vitó-
ria da Conquista), Felipe Borges Nasci-
mento Silva (Ilhéus), Abraão de Santa-
na Pires (Turma Recursal) e Cátia Pires 
(CS Gestão & Serviço). Amanhã: Camila 
Oliveira de Souza (Campo Formoso), Er-
verton Luis de Sousa Bastos (NUCAF), 
Suely Azevedo Batista (11ª Vara), Rafa-
el Carvalho Ribeiro (16ª Vara) e Jerlion 
Luilson Barros Asevedo (Alagoinhas).
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Juiz Sérgio Moro pede 
mobilização contra 
a corrupção no país
Em palestra ministrada no dia  29/3, 

no Ministério Público Federal em São Pau-
lo, o juiz federal Sérgio Moro pediu que a 
sociedade civil se mobilize no combate à 
corrupção. O magistrado afirmou que a 
Justiça tem papel relevante, de identificar 
fatos criminais e estabelecer culpa a partir 
de provas, mas, sozinha, não consegue re-
solver o problema.

 “É preciso que as outras instituições 
públicas operem e aprovem leis tendentes 
a melhorar o sistema de prevenção da cor-
rupção, e que a sociedade civil organizada 
se mobilize para cobrar as instituições.”, 
declarou o magistrado.

A exposição aconteceu no simpósio 
Lava Jato e Mãos Limpas, organizado pelo 
MPF. O juiz – que estava acompanhado 
de pelo menos sete seguranças – não per-
mitiu que sua fala fosse gravada pela im-
prensa, não deu entrevista e não comen-
tou seu pedido de desculpas apresentado 
no mesmo dia ao STF por ter autorizado 
a divulgação de escutas telefônicas entre 
o ex-presidente Lula e a presidente Dilma 
Roussef.

Apoio popular - Não é a primeira vez 
que Moro mobiliza a população em prol do 
combate à corrupção. Em fevereiro, o juiz 
fez apelo no mesmo sentido, afirmando ser 
fundamental a colaboração da sociedade 
civil para que fossem adiante os casos en-
volvendo figuras públicas poderosas.

O CJF divulgou o cronograma deste 
ano de liberação financeira aos TRFs para 
o pagamento dos precatórios dos órgãos e 
entidades da União, no valor estimado de 
R$ 18.061.082.925,00, atendendo às 
diretrizes estabelecidas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional.

Os precatórios de natureza ali-
mentícia, com valor estimado de R$ 
9.225.603.110,00, devem ser pagos em 
novembro. Esses precatórios são originados 
de salários; vencimentos e vantagens dos 
servidores públicos federais (ativos, inativos 
e pensionistas); benefícios previdenciários e 
assistenciais; aposentadorias e pensões.

Estão incluídos no montante dos pre-
catórios alimentícios, os de responsabili-
dade do Fundo do Regime Geral da Pre-
vidência Social e do Fundo Nacional de 
Assistência Social, no valor estimado de 

R$ 3.815.182.037,00. Sendo assim, os 
demais precatórios alimentícios totalizam o 
valor de R$ 5.410.421.073,00.

Já os precatórios comuns, com soma de 
R$ 8.835.479.815,00, devem ser deposi-
tados em dezembro. Esse lote compreende 
os precatórios cuja 1ª parcela tenha sido 
paga nos anos de 2007 a 2011, e os pa-
gos em parcela única em 2016. Tantos os 
precatórios comuns, quanto os alimentícios, 
serão depositados em contas abertas pelos 
bancos  em favor dos beneficiários.

O CJF esclarece que cabe aos TRFs, se-
gundo cronogramas próprios, fazer o depó-
sito desses valores. A informação do dia em 
que as contas serão efetivamente liberadas 
para saque deverá ser buscada na consulta 
processual do portal do TRF responsável.

Fonte: CJF

Justiça Federal irá pagar 
mais de R$ 18 bilhões em 

precatórios da União em 2016

Manifestantes encerram ato em frente 
à Justiça Federal no CAB após serem 

recebidos em audiência pela Direção do Foro

Cerca de mil integrantes de 11 diferen-
tes movimentos sociais ligados à terra esti-
veram ontem em manifestação na frente do 
prédio da Justiça Federal no CAB.  A mobi-
lização gerou certa tensão nas imediações 
do Fórum Teixeira de Freitas e atraiu aten-
ção de muitas pessoas, inclusive levando 
à vinda de diversas viaturas e contingente 
de policiais militares para ordenar o trân-
sito, que ficou congestionado, e arrefecer 
ânimos mais exaltados. 

O diretor do Foro, juiz federal Iran Es-
meraldo Leite, recebeu no Auditório Minis-
tro Dias Trindade representantes dos 11 

movimentos para discutir as suas reivindi-
cações e tentar resolver os problemas que 
atinem à Justiça Federal. 

Entre os grupos representados estavam:  
Teia dos Povos, União da Resistência Cam-
ponesa (URC), Movimento de Luta pela 
Terra (MLT), Frente dos Trabalhadores Li-
vres (FTL), Pastoral Rural, Movimento pelo 
Teto e Terra (MPTT), Via do Trabalho, Polo 
de Unidade Camponesa (PUC), Movimen-
tos dos Acampados, Assentados e Quilom-
bolas (CETA), MRC, MCR, MST, Grupos 
Indígenas Pataxós, Tupinambá e Quilombo-
las. Muitos dos manifestantes estão atual-
mente ocupando a sede do INCRA no CAB.

Após a reunião com o diretor do Foro, 
os líderes do movimento se sentiram muito 
valorizados pela iniciativa do magistrado 
em recebê-los e ouvir detidamente as suas 
reivindicações, apontando caminhos e su-
gerindo parcerias.

Entre as muitas reivindicações dos di-
ferentes grupos, várias diziam respeito a 
processos que são da alçada da Justiça 
Estadual e do INCRA e o juiz federal es-
clareceu a impossibilidade de a Justiça 
Federal interferir nesses processos por 
serem de competências diferentes. Entre 
as queixas dos manifestantes estavam al-
gumas ligadas a reintegrações de posse 
em municípios da Região Sul do Estado 
em terras que não pertencem à União. 
Outras queixas diziam respeito à ação 
da Polícia Federal nessas ações de rein-
tegração, mas o diretor do Foro também 
esclareceu que a ação da Polícia Federal 
nem sempre é derivada de requerimento 
da Justiça Federal.

Já outras reivindicações são atinentes 
à atuação da Justiça Federal, como as 
questões fundiárias em áreas de reforma 
agrária, assentamentos de terra, conflitos 
de agricultores, indígenas e quilombolas e 
desapropriações em municípios abrangidos 
pelas varas federais de Ilhéus, Itabuna, Eu-
nápolis e Teixeira de Freitas. 

Uma das reivindicações dos manifes-
tantes está relacionada a um pleito que o 
Diretor do Foro reputou também de inte-
resse da Administração da Justiça Federal 
na Bahia que é a criação de uma nova 
vara federal em Ilhéus com competência 
exclusiva em matéria agrária, a exemplo 
da 7ª Vara Federal nos mesmos moldes de 
outras Subseções na Região Norte em que 
existe histórico de conflitos em questões 
fundiárias.

O diretor do Foro também ouviu rei-
vindicações em relação a processos em 
curso na Subseção de Paulo Afonso. Os 
representantes não souberam informar ao 
magistrado os números desses processos, 
mas o diretor do Foro se prontificou a dili-
genciar o mais rápido encaminhamento do 
pleito em qualquer momento em que eles 
tenham esses dados e possam fornecê-los 
à Administração.

Em relação às queixas dos movimentos 
sobre a demora nos processos de desapro-
priação de terras para assentamentos, o 
diretor do Foro propôs uma reunião entre 
representantes do INCRA e da Justiça Fe-
deral para discutir formas de agilizar os 
procedimentos uma vez que parte do pro-
cesso é de responsabilidade de um órgão 
e parte do outro. Além disso, o magistrado 
lembrou que uma das maiores causas do 
acúmulo de processos na Justiça Federal 
e que certamente é responsável por algu-
ma demora na rapidez dos processos é o 
reduzido número de magistrados que têm 
que se dividir entre duas ou mais varas, 
substituindo colegas em férias. Lembrou-
que cada vara tem previsão para dois juí-
zes e praticamente todas elas têm apenas 
um magistrado em atividade.


