
Edição n. 3.864. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 13/06/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  -  Hoje: Adriana 
Macedo de Araújo (17ª Vara), Lean-
dra Leal Lopes (Eunápolis), Mariste-
la Amorim (NUCAF), Antonio Carlos 
Oliveira (Áquila), Emmanuel Kemas 
e Edilene Batista (ambos da Delta), 
Roberto Alves Gregório, Muriel Gau-
dêncio da Silva Barbosa e  Tatiana Pi-
nheiro Silva Menezes (os três de Pau-
lo Afonso). Amanhã: Cláudio Santos 
da Silva (Feira de Santana), Genilson 
Ferreira da Silva (NUASG), Bruna Ra-
mos Santos (21ª Vara), Edmício dos 
Santos (Tectenge) e Edineuza Moreira 
(ASSERJUF). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, 
redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. Dia-
gramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 exem-
plares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: 
(71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2.799 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. 
E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Forró Zukababa 
faz sete anos

O servidor e oficial de Justiça Saul Paim 
promove, pelo 7º ano, o Forró Zukababa, 
evento sem fins lucrativos e cuja principal 
característica é promover, de forma lúdica e 
solidária, a cultura de nossas festas típicas, 
aproveitando o congraçamento dos amigos 
para a prática da solidariedade, vez que par-
te do dinheiro arrecadado é destinada para 
entidades que cuidam de crianças carentes.

Este ano, o Forró Zukababa será realiza-
do no próximo sábado, 15/06, no Bali Be-
ach (antigo Casquinha de Siri), em Piatã, 
a partir das 21h. O espaço da festa possui 
estacionamento particular com segurança,  
área climatizada e atendimento na mesa 
com garçom. 

Saul Paim lembra que a participação da 
ASSERJUF e da Seção Judiciária da Bahia, 
tem sido destacada em todos os eventos 
anteriores com a presença de dezenas de 
amigos e colegas de trabalho. Contatos e 
mais informações podem ser obtidos pelo 
telefone 8891-8731.

Saudades, Manolo!...
Por Luzineide Oliveira

Sua partida, Cedraz, me deixou um 
nó apertado na garganta. Um nó dolo-
rido, tão feio quanto as suas gravatas, 
que eu vivia troçando e você garga-
lhando com aquela risada alta, rasgada 
e divertida.

Me deixou uma saudade que está 
doendo altamente no meu coração. De 
forma tão alta quanto sua voz de trovão, 
pois quem passava no corredor ouvia o 
que você estava conversando.

Apesar da fachada de durão perce-
bíamos que você era um homem sensí-
vel, sempre atento às necessidades das 
pessoas. 

Um servidor que extrapolava suas 
funções, pois até o jardim da nossa 
nova sede você ajudou a plantar.

Vai ficar na minha lembrança, cada 
vez que participávamos dos aniversá-
rios dos colegas e eu estava repartindo 
o bolo, você logo me pedia: - “Quero um 
pedaço da altura de Elvis e da largura 
de Paulo Márcio!...” Ou de quando eu o 
chamava de Manolo e você logo replica-
va: - “Eu não sou Manolo Otário!” (numa 
referência ao cantor Manolo Otero).

Acima de tudo, eu admirava o fun-
cionário que amava a Justiça Federal. 
Você, Edith, Dra. Maria do Carmo e Dra. 
Iolanda me transmitiram esse vírus de 
amor pela Seção Judiciária e desse tipo 
de doença a gente não se livra. Sei que 
você levou esse amor para a eternida-
de e que esse amor te faça companhia 
e o conduza a um lugar de refrigério e 
descanso, onde você possa cavalgar nas 
planícies de Deus, como você gostava 
de fazer aqui na terra.

Que Deus possa confortar Dagmar, 
Claudiane, Ana Cláudia, seus netos e 
tantos amigos que, como eu, estão sen-
tindo a sua falta.

Fique em paz, querido.

Margem
da Palavra

Em defesa de novos tribunais federais
Por Júlio César Botelho - Procurador da AGU

O atual modelo constitucional do Brasil 
divide a Justiça comum em federal e esta-
dual. Cabe à Justiça Federal, nos termos 
do artigo 109 da Constituição de 1988, 
julgar, entre outras, e principalmente, as 
causas que envolvam interesses da União, 
suas autarquias e empresas públicas. 
Já a Justiça estadual é competente para 
apreciar matérias que não sejam parte da 
competência das outras justiças, como as 
especializadas (Militar, do Trabalho e Elei-
toral) e a Federal. A sua competência é, 
portanto, residual.

Ocorre que a própria CF/88, nos artigo 
109, § 3º e 112, delega à Justiça estadu-
al a competência para julgar causas previ-
denciárias e trabalhistas quando o domicí-
lio do empregado ou segurado não for sede 
de vara do Trabalho ou vara federal, sendo 
raros os casos em que a Justiça comum 
julga demandas trabalhistas. Todavia, o 
mesmo não se aplica às ações previdenci-
árias, que ainda constituem considerável 
acervo da Justiça estadual, em que pese 
o avanço da interiorização da Justiça Fe-
deral, por meio de criação de novas varas 
nas principais cidades do interior de cada 
estado.

Se houve aumento do número de va-
ras federais, principalmente no interior do 
país, o mesmo não se aplica ao número 
de TRFs, órgãos encarregados do julga-
mento, em segunda instância, das causas 
que envolvam interesses da União, suas 
autarquias e empresas públicas, princi-
palmente as causas julgadas pela Justi-
ça estadual no exercício da competência 
delegada.

Embora tenha à sua disposição tanto a 
Justiça Federal quanto a Justiça estadual 
(causas previdenciárias) para julgar suas 
demandas, o cidadão brasileiro dispõe, 
tão somente, de cinco TRFs para julgar 
tais demandas em segunda instância.

Essa tímida estrutura da segunda ins-
tância para as causas federais submete o 
cidadão brasileiro a extremo sofrimento, 
angústia e impotência, além de trazer in-
segurança jurídica na medida em que a 
resposta do Poder Judiciário aos anseios 
desse cidadão é lenta e tardia.

O combate à lentidão da Justiça Federal 
veio com a aprovação da PEC 544/02, que 
criou quatro TRFs. Todavia, em que pese 
a aprovação ter ocorrido na forma prevista 
pela CF/88, iniciou-se, nos meios jurídicos 
e políticos, estéril discussão sobre a neces-
sidade de tal criação, situação que nos re-
mete a uma narrativa da mitologia grega, o 
leito de Procusto.

Consta que Procusto era um salteador 
que vivia em uma floresta. Todos os que pas-
savam pela floresta eram presos e colocados 
por ele em sua cama de ferro, que tinha seu 
exato tamanho. Dos que eram muito gran-
des, Procusto cortava os pés. Aqueles de 
pequena estatura, que não ocupavam toda 
a extensão do leito, sofriam um processo de 
estiramento e tortura para ajustá-los ao ta-
manho da cama.

Procusto continuou seu reinado de ter-
ror e tortura até que foi capturado pelo he-
rói Teseu, que o prendeu lateralmente na 
própria cama e cortou-lhe a cabeça e os 
pés, aplicando-lhe o mesmo suplício que 
infligia aos prisioneiros. A citada narrativa 
sobreviveu aos séculos e a expressão “leito 
de Procusto” chegou aos nossos dias para 
designar qualquer tipo 
de padrão aplicado à 
força sobre determina-
da realidade.

A discussão sobre a 
pertinência da criação 
dos TRFs submete os 
cidadãos brasileiros a 
um verdadeiro leito de 
Procusto, na medida 
em que, se vier a pre-
valecer a tese dos con-
trários à PEC 544/02, 
deveremos nos ajustar 
a um desses dois pa-
drões de Justiça Fe-
deral, ou seja, com a 
atual estrutura de cin-
co TRFs ou com o uso 
das turmas recursais 
federais em substitui-
ção aos novos TRFs.

A exemplo de 
Procusto, o aumento 
dos cinco atuais para 
nove TRFs mereceria 
ser abortado, cortan-
do os quatro novos 
tribunais. Tal corte 
seria justificado pelos 
elevados gastos que tal medida imporia ao 
erário. Também a exemplo de Procusto, os 
contrários à criação dos TRFs defendem 
que a estrutura da segunda instância da 
Justiça Federal seja esticada e adaptada. 
Sugeriu-se, recentemente, ao presidente 
do STF, ministro Joaquim Barbosa, que 
em vez de criar os TRFs a função que por 
eles seria desempenhada passasse para 
as atuais turmas recursais federais, ór-

gãos dos Juizados Especiais Federais. Eles 
assumiriam o julgamento dos recursos 
oriundos da Justiça Estadual, decorrentes 
da competência delegada.

Esticar as funções das turmas recursais 
é submeter os jurisdicionados à mesma 
tortura de Procusto, já que tais órgãos não 
têm nenhuma estrutura para julgar recur-
sos oriundos da Justiça estadual, seja físi-
ca, pessoal ou de logística.

Na verdade, o país precisa de um TRF 
para cada estado da Federação, a exemplo 
do que ocorre com as justiças do Trabalho 
e Eleitoral.

A falácia de que os tais novos TRFs se-
riam onerosos não se justifica, pois tere-
mos uma Justiça Federal célere e próxima 
de cada cidadão. Some-se a isso o fato de 
que, a exemplo do que ocorreu com a Justi-
ça do Trabalho, a União aumentará sua ar-
recadação, na medida em que os processos 
de execução fiscal serão julgados com mais 
rapidez, sem contar a redução do prazo de 
tramitação de processos, principalmente os 
de natureza previdenciária, o que gera eco-
nomia ao erário.

Com os novos TRFs, estará aberto o 
caminho, inclusive, para a extinção da 
competência delegada, desafogando a 
Justiça estadual, que se dedicaria às cau-
sas do dia a dia do cidadão (direito do 
consumidor, direito de família, locação, 
sucessão e penal).


