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Hoje: Cléria Sampaio (SECAD), José 
Adailton Almeida Leão (Feira de San-
tana) e Marina Albuquerque Mendes 
Frigo (Turma Recursal). Amanhã: Ju-
liana Paiva Costa Samões (14ª Vara), 
Marco Antonio Pereira de Santana 
(NUASG), Maria Renialda Dantas de 
Souza (SESAP), Alex da Silva  Souza 
(Campo Formoso), Ana Paula de Jesus 
e Lêda Sueiro (ambas da ASSERJUF).
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Em novembro de 2003, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

Quinzena do Servidor

03/11/2003 – “equipe raça”: a 
grande vencedora das apresentações 
de teatro – O funcionamento de uma 
vara federal, com personagens e acon-
tecimentos caricaturais, foi o universo 
explorado pela equipe “Raça” durante 
a apresentação da peça “Escrava Isau-
ra Reloaded”, com texto do servidor 
Valter Gomes, da 4ª Vara. 

Isaura, uma servidora em estágio 
probatório, interpretada por Maria 
Luísa, da 11ª Vara, era bastante ex-
plorada por sua diretora de secretaria, 
papel da servidora Betânia Santos. So-
mente aos olhos do juiz, interpretado 
por Sérgio Lasserre, tudo corria muito 
bem. O único a protestar naquela se-
cretaria era Tonho, além de servidor, 
também pai de santo, personagem 
brilhantemente interpretada por Valter 
Gomes, que divulgava o injusto trata-
mento com Isaura, enquanto as ser-
vidoras Piti e Pati, interpretadas por 
Andréa D´Almeida e Tânia Rebouças, 
usufruíam de inúmeras regalias. 

Abrilhantando ainda mais o evento, 
a equipe contou com a participação do 
Dr. Dirley da Cunha Júnior, juiz federal 
substituto da 8ª Vara, que, no papel 
de um advogado, adentra a Secretaria 
no momento em que Isaura se rebe-
la contra as ações de sua diretora. O 
evento contou, ainda, com as atuações 
de Bete Freire, da PFN, e do artista 
Rogério Grilo, que comandaram os 
atabaques. O auditório esteve repleto, 
contando com a presença da juíza fe-
deral Maízia Pamponet.

O júri, composto pela juíza federal 
Neuza Alves, pela diretora do NUMOI, 
Elizabeth Alves, e pela diretora da AS-
SERJUF, Patrícia Farias, avaliou as equi-
pes. O resultado foi: 1º lugar: “Equipe 
Raça”; 2º lugar: Equipe “Experimenta”; 
e 3º lugar: “Equipe To Nem Aí”. 

A servidora Maria Luísa foi con-
siderada atriz revelação. O público 
aplaudiu, de pé, a brilhante atuação 
dos colegas. Vale ressaltar o importan-
te trabalho da ASSERJUF e do PGQVT, 
para que essas atividades pudessem 
ocorrer, além do imprescindível apoio 
da Caixa Econômica Federal.

JFHHÁ DEZ ANOS

Despedida na 4ª Vara
O juiz federal Igor Matos Araújo 

despediu-se, no último dia 19/11, da 
4ª Vara desta Seccional onde, por nove 
meses, exerceu o cargo de juiz federal 
substituto. O magistrado foi promovido 
para a titularidade da Subseção Judi-
ciária de Barreiras, coincidentemente 
a mesma Subseção em que ele iniciou 
sua carreira na nossa instituição como 
juiz federal substituto.

Na ocasião, os servidores da 4ª 
Vara e o titular daquela Unidade, juiz 
federal Salomão Viana, se reuniram 
para uma homenagem ao juiz que se 
despedia. Também compareceram ao 
evento as juízas federais Nilza Reis e 
Cynthia Lopes.

O titular da 4ª Vara declarou que ele 
e o colega Igor Matos realizaram, nesse 
período, um trabalho muito produtivo e 
que, por proposta do Dr. Igor, aceita por 
ele, houve uma profunda alteração na sis-

temática de trabalho daquela Unidade, o 
que se refletiu na obtenção de excelentes 
resultados, como bem demonstram as 
estatísticas deste ano na 4ª Vara.

O juiz federal Salomão Viana com-
plementou lembrando que conhecera o 
Dr. Igor ainda adolescente, filho de uma 
grande amiga sua, e que teve o prazer de 
tê-lo como aluno na Faculdade de Direito 
e também a honra de tê-lo, em seguida, 
como colega, aduzindo que mais do que 
colega, o fato de o ex-aluno ter optado 
pela 4ª Vara, gerou um aprofundamento 
da relação de amizade, tornando-o, para 
ele, como um irmão mais novo.

Dr. Igor Matos agradeceu pelas pala-
vras e disse não ser muito afeito a despe-
didas. Realçou que apesar de ter traba-
lhado na 4ª Vara apenas nove meses, a 
sensação que tinha era a de que lá esta-
va há muito mais tempo, pois criara uma 
profunda afinidade com todos. 

Foi aprovada, no dia 21/11, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2014 
e a emenda do deputado André Vargas 
que desobriga a apreciação de projetos 
que criam varas e cargos no Judiciário 
do parecer do CNJ. Basta a sanção da 
Presidência da República para a emenda 
passar a valer. 

Desde 2012, o CNJ deixou de emitir 
pareceres quanto aos projetos de criação 
de cargos e varas no Judiciário, como 
determinava a LDO, impedindo votação 
do Congresso. Para acabar com essa de-

pendência e dar mais autonomia aos tri-
bunais para encaminharem diretamente 
seus pedidos de novos cargos ao Legis-
lativo, o deputado André Vargas propôs 
uma emenda à LDO para 2014. Segundo 
ela, PL’s que envolvam aumento de gas-
tos com pessoal do Judiciário poderão ser 
apreciados pelo Congresso com ou sem o 
parecer do CNJ. 

Segundo a Anamatra e a Ajufe, o mo-
tivo é puramente técnico, já que atual-
mente inúmeros projetos de lei de cria-
ção de cargos - principalmente do STJ, 
TST e TSE - estão aguardando parecer 
sem previsão de data. Apenas os projetos 
de lei com relação a gastos de pessoal do 
próprio CNJ e do Supremo não precisam 
de avaliação prévia

O ministro Joaquim Barbosa, presi-
dente do CNJ, discorda da emenda. Em 
nota técnica ele afirma que a autonomia 
administrativa e financeira dos tribunais 
não está sendo ferida e que o parecer 
do CNJ "resulta em melhor e mais ra-
cional utilização dos recursos públicos". 
Segundo Barbosa, o CNJ aplica critérios 

Congresso aprova emenda
que desobriga parecer do CNJ

para criação de cargos no Poder Judiciário
objetivos amplos que permitem melhor 
atendimento das demandas globais do 
Judiciário frente às restritas disponibili-
dades orçamentárias. 

Um manifesto a favor da aprovação 
da emenda, produzido por uma comissão 
de aprovados em concursos dos tribunais 
federais afirma que o conselho tem apro-
vado apenas os pedidos de criação de 
cargos para a área de tecnologia da infor-
mação e que os critérios objetivos men-
cionados pelo ministro Barbosa ainda 
não foram concretizados, já que apenas 
em abril de 2012 (por meio da portaria 
42), foi criado o Comitê Permanente de 
Apoio Técnico, que deverá elaborar estu-
dos e propositura desses critérios para a 
criação de varas e cargos. Após mais de 
um ano, em junho de 2013, os membros 
desse comitê foram designados (portaria 
99), mas a resolução ainda não foi feita. 

A assessoria do CNJ confirmou as in-
formações do manifesto, mas declarou 
que a resolução já está feita e aguarda 
apenas apreciação do plenário do CNJ, 
no dia 2 de dezembro. Feira de Ação Social

A Feira de Ação Social volta a aconte-
cer este ano. Desta vez de 26 a 29/11 no 
Foyer do Fórum Teixeira de Freitas.

 As instituições que estarão partici-
pando são: Associação Resgate, Centro 
Comunitário da Pituba, Creche Grão de 
Mostarda, Creche Minha Casa, Coopera-
tiva Flor da Mata, Grupo Meninas Artei-
ras, Grupo Harmonia da Arte, Cooperati-
va Coopcultura, Associação dos Artesãos 
da Bahia e Grupo Criação e Cia. 

 A Feira de Ação Social conta com os 
apoios da CESOL, Vida Melhor, Bahia So-
lidária e ASSERJUF.


