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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Mônica dos Anjos Lacerda Pena (Vitória da Conquista), Amanda Bretas Ma-
chado (5ª Vara), Elber Alves Matos (Barreiras) e Fernando Lopo Lima Santos (Turma 
Recursal). Pena (Vitória da Conquista), Amanda Bretas Machado (5ª Vara), Elber 
Matos (Barreiras) e Fernando Lopo Santos (Turma Recursal). Amanhã: Alexsandra 
Santos Fraga Passos (Feira de Santana), Eduardo Sérgio Guimarães Santana (SE-
CAD), Graziela de Vasconcelos Machado (20ª Vara), Marcos Antônio da Rocha (NU-
CJU), Fernando Júnior Santos Santana (Vitória da Conquista), Jackson Leite de 
Oliveira (VIPAC) e Marla Romana Pita Olivieri (9ª Vara). Parabéns!!!

Informações sobre 
Auxílio Saúde

O Núcleo de Recursos Humanos infor-
ma aos magistrados e servidores que de 
acordo com a Portaria CJF n. 2015/00011, 
de 06/01/2015, o valor per capita mensal 
do auxílio-saúde, a partir de 01/01/2015 
passou para R$ 167,00 e será incluído na 
folha de pagamento do corrente mês, in-
clusive os valores retroativos aos meses de 
janeiro e fevereiro/2015.

Eleições Funpresp-Jud 
terminarão sexta-feira

Participantes vão eleger os seus repre-
sentantes para os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. A data final para votação é sexta-
-feira, dia 6 de março, às 19h. 

A votação que começou nessa segunda-
-feira, 2/3, por meio de processo eletrônico 
no Portal do Participante.

Esse é o primeiro processo eleitoral 
da Funpresp-Jud. Antes, os membros dos 
Conselhos eram indicados 100% pelos ór-
gãos patrocinadores, agora a composição 
será paritária, 50% por indicação dos pa-
trocinadores e 50% pelos eleitos dos pró-
prios participantes do Plano de Benefícios 
da Fundação.

Por isso, a participação de todos é fun-
damental. As eleições viabilizam a escolha 
da metade dos membros dos órgãos de go-
vernança da Entidade, que definem as di-
retrizes da Fundação, no caso do Conselho 
Deliberativo, e fiscalizam os atos de gestão, 
atuação do Conselho Fiscal.

Somente poderão votar os participan-
tes que tiveram as fichas de inscrição 
recebidas na Funpresp-Jud até o dia 16 
de janeiro de 2015. O voto é secreto e 
facultativo, mas de suma importância. 
Para a votação, foi enviada uma senha 
para o e-mail dos participantes, a mesma 
senha do Portal, no dia 26 de fevereiro. O 
resultado está previsto para 11 de março 
de 2015.

Em caso de dúvidas, entre em contato 
pelo e-mail eleicoes@funprespjud.com.br. 
Para acessar o Portal do Participante clique 
no endereço abaixo e informe o seu CPF 
e senha: http://www.funprespjud.com.br/
participante/public/index/login.

Em debate: PEC da Bengala 
Quem é contra? Quem é a favor?

Para o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, 
a PEC da Bengala não é 
contra ninguém.

Aprovada pelo Senado 
em 2005 e aguardando 
votação no plenário da Câ-
mara, a medida estende-
ria de 70 para 75 anos a 
idade para aposentadoria 
compulsória de ministros 
de tribunais superiores. 

Na prática, a aprovação da mudança reduziria o número de 
nomeações ao Supremo Tribunal Federal que a presidente Dilma 
Rousseff poderá fazer até o final do mandato de seis novos mi-
nistros para apenas um.

"É evidente que, como foi em 2005, a PEC não foi contra 
ninguém, absolutamente, ela foi em favor do Brasil, porque ela 
significa, entre outras coisas, economia. Em 2005, não era a 
Dilma", afirmou Renan, ao destacar que os senadores não alme-
jam o "protagonismo" nessa discussão.

Calheiros disse que a medida representaria uma economia 
para o Brasil. Ele argumentou que, atualmente, para cada minis-
tro do STF em atividade, há outros três aposentados. "Se há uma 
economia que possamos fazer, essa é a mais recomendável".

O peemedebista destacou que, se a Câmara aprovar o mes-
mo texto do Senado, vai chamar uma sessão do Congresso para 
promulgar imediatamente a emenda. Se houver modificação, 
trabalhará para a aprovação dela o quanto antes na Casa.

 O ministro do Supremo 
Tribunal Federal Luis Rober-
to Barroso declarou ser con-
trário à PEC 457/2005.

Ressalvando que sua opi-
nião é “estritamente doutri-
nária, e não política”, uma 
vez que a decisão sobre 
proposta cabe ao Congresso, 
Barroso afirmou que a “apro-
vação da PEC não seria boa 
para o país” por três razões.

A primeira é que, embora a Constituição não tenha estabelecido 
mandatos para os membros de tribunais superiores, a aposentadoria 
aos 70 anos acaba criando um “mandato natural”. Isso porque “a 
nomeação normalmente se dá entre os 55 e 60 anos, fazendo com 
que o ministro fique no cargo entre dez e 15 anos, uma média boa”.

O segundo motivo de Barroso é que a aposentadoria aos 75 
anos iria tornar a magistratura menos atrativa, pois os novos juízes 
demorariam mais para se tornarem desembargadores. Para o minis-
tro, isso afastaria os melhores profissionais da carreira.

Já a terceira razão busca preservar o STF, que é, de acordo com 
Barroso, “uma instituição consolidada, que serve bem ao país”. 
Assim, segundo ele, eventuais mudanças no funcionamento da cor-
te deveriam “ter motivação institucional, e não politico-partidária”.

A PEC da Bengala está sendo apoiada por congressistas da opo-
sição ao governo Dilma Rousseff, que temem a possibilidade de o 
Supremo Tribunal Federal ter dez de seus 11 ministros indicados 
pelo PT em dezembro de 2018.

 Pelas estradas da América do Sul 
com o servidor Euvaldo Pinho (6ª parte)

A ARGENTINA QUE 
POUCOS CONHECEM 

“De bodega em bodega chega-
mos a Cafayate, a capital dos Vales 
Calchaquies. Principal povoado da 
região noroeste, é também o prin-
cipal centro da indústria vinícola da 
província e principal base turística 
da região. É imperdível a vinícola 
“Finca Las Nubes”, famosa pela sua 
produção de vinhos de alta monta-
nha, aonde nossos possantes 4x4, 
que pareciam movidos a álcool, fo-
ram logo se chegando para recebe-
rem nossa cota dos bons vinhos argentinos. 
Praticamente nessa região tudo gira em 
torno da praça principal, com suas igrejas 
e catedrais, prefeitura e restaurantes. 

No caminho, conhecemos as ruínas de 
Quilmes, uma das mais bem preservadas 
ruínas pré-incaicas da Argentina. Esse 
povo indígena, os Quilmes, resistiu 130 
anos à conquista europeia no século XVI, 
sendo dizimados pelos espanhóis. As ru-
ínas seriam algo como uma pequena Ma-
chu Pichu em termos de funcionalidade. 
Casualmente, um nosso admirador local 
nos indicou dois lugares para conhecer-
mos: Tinogasta e Fiambalá, ambos na 
Província de Catamarca. Para lá segui-
mos em busca de aventura e de conhe-
cimento; e não deu outra! Atolamos nas 
areias finas com o pó das dunas por onde 
passou o Rally Dakar. O desafio foi venci-

do graças aos guinchos de nossos veícu-
los e às técnicas de desatolamento de off 
road. Agradecidos ficamos ao novo amigo 
pela feliz indicação. Nesse ínterim, algo 
ocorreu de inusitado: conseguimos avis-
tar ao longe um puma andino, símbolo da 
nossa expedição. Que belo e astuto espé-
cime da região! 

Imperdível também foi a visitação ao 
Parque Nacional Talampaya com seus 
215km de extensão, cuja principal atra-
ção é um imenso canyon de 160 milhões 
de anos, rodeado por rochedos de até 
180m de altura, todos lisos e muito pare-
cidos entre si. 

Por fim, como crianças grandes cur-
timos muito a neve em San Martin de 
Los Andes no “Cerro Chapelco” (monta-
nha pertencente à Cordilheira dos Andes, 

onde funciona uma importante es-
tação de esqui da Argentina) com 
trenó de “perros” (cães) e moto de 
neve. Tudo com muito cuidado, 
pois ainda teríamos muita estra-
da pela frente. É impressionante 
a quantidade de conterrâneos que 
por lá encontramos nessa época; 
e a cidade pequena, mas muito 
aconchegante, é um convite à die-
ta de engorda. 

Um lembrete para todos aque-
les que desejarem se aventurar 
pelas estradas da nossa América 
do Sul: fiquem atentos aos horá-

rios de funcionamento das Aduanas nas 
fronteiras, pois a maioria delas está situ-
ada em lugares isolados, desprovidos de 
hotéis, restaurantes e postos de atendi-
mento médico. Estou à disposição pelo 
e-mail epaventura4x4@uol.com.br para 
esclarecer quaisquer dúvidas que estive-
rem ao meu alcance.”


