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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Nélio Leal Vilas Boas (NU-
CJU), Zilma Aparecida Ribeiro Rocha 
(22ª Vara), Juliana Bárbara Viera de 
Macêdo Santos (11ª Vara) e Kamila 
Vianna Curvelo da Silva (12ª Vara).
Amanhã: Ailton Schramm de Rocha, 
juiz federal da Subseção de Pau-
lo Afonso, Cristiane Silva Chagas                                       
(6ª Vara), Lázaro Alves Bezerra                                             
(Jequié), Maria de Lourdes Santos 
Magalhães (23ª Vara), Ricardo José 
Pitombo Kuehn (NUTEC). Parabéns!!!
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Site publica falsa informação 
sobre remoção de juiz federal

A liberdade de imprensa é um dos 
pilares da democracia  exercendo a 
mídia uma função social quanto ao 
direito de informação do cidadão, 
além de agir como vigilante contra 
abusos de poder.

Entretanto, o exercício dessa li-
berdade encontra limites éticos e 
jurídicos, devendo se justificar na 
medida do direito dos indivíduos 
a informações verdadeiras e não 
manipuladas.

É neste último caso que se en-
quadra um site do município de Gua-
nambi: iguanambi.com.br que vem 
realizando uma infame campanha 
contra o juiz federal recentemente 
removido daquela Subseção, Rodri-
go Rigamonte Fonseca.

A campanha é claramente resul-
tado de uma manipulação orquestra-
da por interesses políticos e pessoais 
do vereador Hugo Vanusco Costa 
que anteriormente já protocolara pe-
dido de providências ao Conselho 
Nacional de Justiça contrário à con-
vocação do mesmo magistrado para 
atuar junto ao CNJ. 

No seu expediente, o vereador 
afirmava, entre inúmeras inverda-
des, que “A convocação deixou em 
estado calamitoso a Subseção que 
é, sem exagero,  a pior de todas 
quantas há no interior da Bahia”.

A realidade, entretanto, demons-
tra que de todas as 14 Subseções 
Judiciárias da Bahia, a de Guanambi 
foi a vice-campeã na redução no nú-
mero de processos no espaço de um 
ano. Em 2012 o montante de pro-
cessos caiu em 2.726.

Além disso, o acervo de proces-
sos do JEF de Guanambi, em 2012, 
ficou em patamar inferior ao ano de 
2009 e, pela primeira vez, desde 
sua instalação em 2006, inverteu 
a tendência de aumento, apesar da 
entrada de 4.224 processos no mes-
mo ano. Em 2012, foram proferidas 
5.716 sentenças de JEF; enviados 
5.394 processos ao arquivo; e re-
metidos 1.025 processos às Turmas 
Recursais. 

Esses bons resultados são insu-
ficientes para aplacar os detratores 
que, na falta de motivos reais inves-
tem no embuste. O mais novo ata-
que parte do mesmo vereador e do 
mesmo site e, como sói acontecer, 
usando a vestimenta da mentira. A 
propósito da remoção do juiz federal 
Rodrigo Rigamonte para a Subseção 
de Ipatinga pelo critério de antiguida-
de, nos termos do Regimento Interno 
do TRF1 - como aconteceu com di-
versos magistrados - ,o site noticio-
so afirmou que tal remoção teria se 
dado devido à influência do vereador 
Hugo Costa junto ao Tribunal.

Trata-se de uma campanha le-
viana e ofensiva à honra e à digni-
dade do Egrégio Tribunal Federal da 
1ª Região ao insinuar que aquela 
Corte, ao deliberar sobre questões 
administrativas, não se guiaria ex-
clusivamente por critérios objetivos 
e impessoais, admitindo influências 
externas como um suposto poder de 
convencimento do edil.

Não bastasse a falsa informação 
sobre a remoção do magistrado, o 

site atribui ao mesmo vereador in-
fluência para a realização de um 
Mutirão de Audiências no JEF em 
Guanambi, mutirão que, na verdade, 
fora solicitado pelo juiz federal Fábio 
Rogério França Souza e contou com 
o apoio da Direção do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia.

Somente quem não conhece a 
respeitabilidade da Justiça Federal, 
ou seja movido pela calúnia, pode 
imaginar que a realização de muti-
rões de audiências, que são organi-
zados pela Coordenação dos Juiza-
dos Federais da 1ª Região, tenha 
qualquer vinculação com eventuais 
pedidos de políticos locais e não a 
requerimento do magistrado atuante 
no Juizado Federal.

A Direção do Foro encaminhará to-
dos os documentos à Advocacia Geral 
da União, para que examine a possi-
bilidade de ajuizar ação em face da 
pessoa física ou jurídica responsável 
pelo site iguanambi.com.br e do vere-
ador Hugo Costa, visando à reparação 
dos danos morais à Justiça Federal da 
1ª Região, por conta das notícias inve-
rídicas por eles publicadas.

Do mesmo modo, será encaminha-
da, pela Direção da Subseção, repre-
sentação ofício à Procuradoria da Re-
pública em Guanambi para adoção das 
providências que entender cabíveis, no 
tocante ao eventual cometimento, por 
parte do vereador Hugo Costa de ato 
de improbidade administrativa aten-
tatório aos princípios da honestidade 
e da lealdade às instituições (Lei n. 
8.429/92, art. 11).

EDITORIAL

No mês de março de 2003, o JFH 
publicou a notícia em destaque abaixo.

18/3/2003 - Novos juízes federais 
substitutos entraram em exercício 

Novos fuízes federais substitutos 
entraram em exercício nesta Sec-
cional na tarde de ontem. A Dra. 
Cynthia de Araújo Lima Lopes, juíza 
federal diretora do Foro, em exercí-
cio, recepcionou os novos magistra-
dos, na sala da DIREF, assinando as 
“Atas de Entrada em Exercício”, e 
desejando sucesso no exercício das 
novas funções. Estiveram presentes 
também os juízes federais Neuza Al-
ves, Salomão Viana e Itagiba Catta 
Preta Neto.

Os novos magistrados foram de-
signados, por meio de Ato da Presi-
dência do TRF - 1ª Região, para atu-
arem nas seguintes Varas Federais:

2ª Vara: Alexandre Buck Medrado 
Sampaio; 4ª Vara: José Valterson de 
Lima; 5ª Vara: José Baptista de Al-
meida Filho Neto; 9ª Vara: Sandra 
Lopes dos Santos; 15ª Vara: Regiva-
no Fiorindo; 16ª Vara: Regis de Sou-
za Araújo; 17ª Vara: Eduardo Gomes 
Carqueija; 18ª Vara: Fábio Rogério 
França Souza; 19ª Vara: Renato Gri-
zotti Júnior.

JFHHÁ DEZ ANOS

Bahia é o terceiro estado com maior 
déficit de defensores públicos 

Um estudo realizado pela Associa-
ção Nacional dos Defensores Públicos 
(ANADEP) em parceria com o Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada 
apontou que a Bahia é o terceiro es-
tado com maior déficit de defensores 
públicos do país. O levantamento foi 
apresentado no lançamento do Mapa 
da Defensoria Pública no Brasil que 
comprova que em 72% das comarcas 
brasileiras faltam defensores.

O déficit total do Brasil é de 10.578 
defensores públicos. A Bahia é o ter-
ceiro estado com maior déficit, com a 
falta de 1.015 profissionais, seguido 
por Paraná (834). Quem lidera essa 
lista é São Paulo (2.471), tendo Minas 
Gerais (1.066) na segunda posição. 

Os únicos estados que não apresentam 
déficit de Defensores Públicos, consi-
derando o número de cargos providos, 
são Distrito Federal e Roraima.

Os estados contam com 11.835 
magistrados, 9.963 membros do Mi-
nistério Público e 5.054 defensores 
públicos, o que siginifica que a Defen-
soria Pública só está presente em 754 
das 2.680 comarcas distribuídas em 
todo o país. 

Os defensores atuam na defesa dos 
interesses jurídicos da parte da popu-
lação que não pode contratar com um 
advogado particular e são independente 
para atuar na defesa dos interesses do 
cidadão, podendo agir contra o próprio 
Estado sem receber qualquer punição.

Senado aprova 
R$ 49 bilhões para 

troca de aposentadoria
O Orçamento de 2013 aprovado 

pelo Senado prevê uma reserva de R$ 
49,1 bilhões para pagar a troca de 
aposentadoria caso o STF defina que o 
aposentado que trabalha tem o direito 
de trocar o benefício.

O valor já estava previsto na LDO 
enviada pelo governo em 2012 e 480 
mil segurados que trabalham teriam 
o direito de trocar o benefício por um 
maior, incluindo novas contribuições.

A troca de aposentadoria divide apo-
sentados e INSS. De um lado estão os 
segurados que continuam trabalhando e 
querem aumentar o seu benefício, já que 
são obrigados a contribuir. Do outro, o 
governo, alegando que a troca é injusta 
com quem adia o benefício.


