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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Dr. Cristiano Miranda de Santana, juiz federal da 15ª Vara, Dr. Fábio Stief 
Marmund, juiz federal da 2ª Vara de Vitória da Conquista, Cláudio Cardoso de Melo 
(22ª Vara), Alexandre Pinheiro (Turma Recursal), Adna Juliana Alves (Turma Recur-
sal) e Vanessa Rabelo (4ª Vara). Amanhã: Ana Carolina Gomes (NUCJU), Evanilson 
Santos da Silva (19ª Vara). Parabéns!!!

Servidores: oportunidade 
para instrutoria

Está no ar o Cadastro Nacional de Ins-
trutores Internos do Poder Judiciário - uma 
ferramenta de integração de informações 
sobre tutoria e instrutoria no Poder Judici-
ário e seus parceiros nos demais Poderes. 

O objetivo é centralizar dados de ma-
gistrados e servidores com interesse em 
atuar como tutores e instrutores em cur-
sos presenciais e a distância Os interes-
sados devem preencher os formulários no 
endereço www.cnj.jus.br/siscadi e anexar 
currículo atualizado. As informações fica-
rão à disposição para possível contrata-
ção para atuação em cursos de capaci-
tação. A Resolução 192/2014 prevê que 
o Judiciário dê preferência a instrutores 
internos. 

Comemorações em Paulo Afonso

Servidores, estagiários e colaboradores da Subseção de Paulo Afonso comemoraram, 
na última quarta-feira, o aniversário do juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu. 

O magistrado declarou que se sente muito satisfeito com a equipe, o ambiente de tra-
balho e a produtividade da Subseção, destacando que nos oito meses após sua entrada 
em exercício naquela Unidade, sempre contou com o apoio, a dedicação e o compromisso 
dos servidores para implantação de medidas e projetos, registrando que, apesar das mui-
tas conquistas alcançadas, vislumbra espaço para muitas outras realizações. 

A servidora Maria Rúbia Matos, em nome dos colegas, manifestou a boa impressão 
causada pelo magistrado na agilidade e critério no exame de processos e no relaciona-
mento. Também foi comemorado, na ocasião, o aniversário da estagiária Ricathia Vieira.

Subseção de Eunápolis realiza audiência 
para ajuste no cumprimento das 
liminares em ações possessórias

O juiz federal da Subseção Judiciária 
de Eunápolis, Alex Schramm de Rocha, 
realizou, na última quarta-feira, audiência 
para ajuste dos meios de cumprimentos 
das medidas liminares deferidas nas ações 
possessórias relativas a propriedades da re-
gião invadidas por indígenas

Participaram da audiência o procura-
dor da República Leandro Nunes, o coor-
denador regional da FUNAI Tiago Ribeiro, 
os procuradores federalis Caroline Barreto 
e Ruy Moura, os delegados da Polícia Fe-
deral Eriosvaldo Dias, Jones Leite e Eva 
Bianca Costa, bem como os advogados 
dos autores Ivan Calvo, Lúcio Klinger, Au-
gusto Nicolas, Alberto Isaías de Oliveira e 
Luiz Tadeu Nunes.   

Do ajuste resultou o seguinte despacho 
proferido pelo magistrado: “O direito de 
qualquer grupo social tem seu fundamen-
to na Constituição, que também assegura 
o direito fundamental à propriedade e à 
livre iniciativa, que se materializa no de-
senvolvimento de atividade econômica. 

Desse modo, todo aquele que deseje 
ver direito seu reconhecido pelo Estado 
deve respeitar as normas que compõem o 
ordenamento jurídico pátrio. A diferença 
entre um estado totalitário e um estado 
democrático de direito reside no respeito 
aos princípios da legalidade e do devido 
processo legal. 

A judicialização da questão indígena 
nesta região impõe às autoridades admi-
nistrativas o respeito ao quanto for decidi-
do judicialmente. Há muita sabedoria no 
brocardo popular segundo o qual ‘decisão 
judicial deve ser cumprida, sem prejuízo 
do recurso cabível’.  

Assim, qualquer agente público, des-
de o servidor de mais baixa hierarquia ao 
Presidente da República, todos devem dar 
cumprimento à ordem judicial, pois a legi-
timidade dessa decisão tem a mesma raiz 
da dos poderes atribuídos a esses agentes: 
a Constituição da República. 

Aquele que faz ‘ouvidos moucos’ da 
decisão judicial, além de correr o risco de 
sofrer as conseqüências da omissão (in-
clusive crime de responsabilidade previsto 
no art. 4º, VIII, da Lei 1.079/50), contri-
bui para o agravamento do conflito social 
submetido à apreciação do Judiciário.”

O juiz federal Alex Schramm de Rocha  
fixou 10 dias de prazo para o representante 

da FUNAI apresentar relatório acerca das 
providências adotadas para o cumprimento 
das medidas liminares deferidas, e expe-
diu ofícios ao coordenador geral de defe-
sa institucional da Polícia Federal, ao di-
retor geral da Polícia Federal, ao ministro 
da Justiça e à presidente da República, a 
fim de que adotem providências necessá-
rias ao cumprimento das decisões judiciais 
de reintegração de posse daquele juízo em 
prazo razoável, não superior a 45 dias.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento  

do Sr. José de Queiroz, pai do servidor.
José Eduardo Palmeira de Queiroz. O 
sepultamento ocorreu na última quinta-
-feira. Ao servidor, nossas condolências.

Blues Fúnebres
W.H.Auden

Parem todos os relógios, 
que os telefones emudeçam.
Para calar o cachorro, 
um bom osso lhe ofereçam.
Silenciem os pianos, 
e em surdina os tambores
Acompanhem o féretro. 
Venham os pranteadores.

Que aviões a sobrevoar 
em círculos lamurientos
Rabisquem no céu o Anúncio 
de Seu Falecimento.
Que nas praças as pombas usem 
coleiras de crepe, em luto,
E os guardas de trânsito calcem 
luvas negras em tributo.

Ele foi meu norte, meu sul, 
meu nascente, meu poente.
Foi o labor da minha semana, 
meu domingo indolente.
Foi meu dia, minha noite, 
meu falar e meu cantar.
Julguei ser o amor infindo. 
Como pude assim errar?

Já não me importam as estrelas: 
fique o céu todo apagado.
Empacotem e embrulhem a lua; 
seja o sol desmantelado.
Esvaziem os oceanos, do mundo 
sejam as florestas varridas.
Porque agora, para mim, 
nada resta de bom nesta vida.

W.H. Auden foi um poeta inglês con-
siderado a voz dos jovens intelectuais 
de esquerda dos anos 30. Sua poesia 
é sempre perturbadora, seja quando 
aborda temas sociais e políticos, seja 
quando fala de impulsos reprimidos. O 
poema Funeral Blues costuma ser ci-
tado como expressão exemplar de um 
forte sentimento de perda e de luto in-
dividual ou coletivo. O poema ganhou 
popularidade internacional no filme 
Quatro Casamentos e um Funeral numa 
cena em que um personagem homena-
geia seu companheiro morto.

    Nau das 
Letras

Ministro da Justiça 
defende o corte do 

orçamento do Judiciário 
O ministro da Justiça disse considerar 

"normal" o corte feito pelo Executivo no or-
çamento do Judiciário e do Ministério Pú-
blico, que abriu uma crise entre os Poderes. 
Segundo ele, o Ministério do Planejamento 
apenas cumpriu seu dever. 

"Quem fez esse ajuste entre aquilo que 
vai se arrecadar e aquilo que vai se gastar 
foi o Executivo. Todos os órgãos do Execu-
tivo têm suas propostas cortadas para fa-
zer esse acerto. Da mesma maneira, tenho 
que acertar dentro das receitas existentes 
aquilo que o Judiciário, o Ministério Públi-
co e o Legislativo vão gastar", afirmou. 

José Eduardo Cardozo discordou de in-
tegrantes do STF que alegam que a inicia-
tiva fere a autonomia dos Poderes. "O que 
o Executivo fez é absolutamente normal. 
Manda a proposta que lhe parece correta 
dentro da visão de equilíbrio das finanças 
e economia, coloca em anexo o que foi 
proposto pelo Judiciário e pelo Ministério 
Público e a palavra final será do Congres-
so. O que o Executivo fez foi apenas cum-
prir o seu dever", disse o ministro. 

Cardozo reconheceu o desconforto entre 
os Poderes. "Óbvio que, quando o Executi-
vo fez isso, pode haver desconforto a Po-
deres que não foram satisfeitos nas suas 
propostas e que têm autonomia. O Legis-
lativo e o Judiciário têm autonomia, então 
é por isso que o Executivo, quando manda 
o projeto de lei ao Congresso Nacional, 
coloca em anexo a proposta do Judiciário 
e do Ministério Público, para que depu-
tados e senadores decidam o que acham 
melhor", afirmou.

Fonte: O Estado de São Paulo


