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Aniversariantes
Hoje: Dr. Rodrigo Britto Pereira Lima, 
juiz federal substituto da 11ª Vara, 
César Omar Vieira Souto (Eunápolis), 
Jackeline Mota Silva (12ª Vara), Lívia 
Santos (1ª Vara), Ludmila Carneiro 
Silvestre Oliveira (NUCRE), e Selma 
da Conceição Silva (NUCAF). Ama-
nhã: Dra. Arali Maciel Duarte, juíza 
federal da 1ª Vara, Alberica Paula 
Carvalho de Lima (Itabuna), Christia-
ne Cabral Correia da Silva (Juazeiro), 
Claudia Silva Daniel (NUTEC), Débo-
ra Cristina Nascimento Batista (14ª 
Vara), Lygia Maria dos Santos Olivei-
ra (21ª Vara) e Patrícia Gonçalves da 
Silva (Feira de Santana).

Parabéns!!!
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Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 exemplares. Edição 
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AVS continua com 
mesma rotina após o SEI

Mesmo após a implantação do SEI 
(Sistema Eletrônico de Informações), as 
solicitações de Autorização de Viagem a 
Serviço e Prestação de Contas de Viagem 
a Serviço continuarão com a mesma roti-
na, ou seja, enviadas para o e-mail avs-
prestcontas.ba@trf1.jus.br. A autuação do 
processo eletrônico será feita pela SEOFI.

Margem da Palavra
Agradecimento dos funcionários da Expres Clean

Fui procurada por Deise, da empresa terceirizada Express 
Clean, para intermediar um agradecimento ao diretor do Foro, 
juiz federal Iran Esmeraldo Leite, por sua iniciativa em realizar  

a exposição no foyer da Justiça Federal com as medalhas e troféus conquistados 
por Edésio de Oliveira Santos, também funcionário da Express Clean.

A exposição está muito bonita, com exibição de dezenas de edições do nosso  
Justiça Federal Hoje que ao longo dos últimos anos destacou as vitórias do atleta.

Edésio merece todo o nosso reconhecimento por sua luta, por sua carreira 
esforçada e vitoriosa. Ele participa de corridas em todo o território nacional, mas 
não tem patrocínio algum. Precisa trabalhar aqui, na área de limpeza, para ga-
nhar o seu sustento. 

Ele conta com o apoio dos servidores e magistrados desta Seção Judiciária, 
mas não é suficiente para garantir sua participação em todas as provas, para as 
quais ele precisa pagar viagem e hospedagem. Edésio é muito grato à Express 
Clean por permitir que ele desenvolva seu esporte e participe das provas esporti-
vas, mas ele não usa isto para faltar ao trabalho, pelo contrário, é um funcionário 
assíduo, pontual e sempre atende com boa vontade às nossas solicitações. 

Portanto, Dr. Iran, aqui está o agradecimento dos terceirizados que se senti-
ram valorizados com o seu gesto de dar publicidade às vitórias do colega cam-
peão Edésio. 

Luzineide Oliveira 

Aguardando votação há quase uma 
década na Câmara dos Deputados, a 
Proposta de Emenda à Constituição que 
aumenta a aposentadoria compulsória 
de 70 para 75 anos, voltou a gerar polê-
mica. Apesar de a proposta continuar à 
espera de aprovação, membros da  ma-
gistratura e da advocacia têm enfatizado 
serem contrários. Ministros de Tribunais 
Superiores, por outro lado, lutam por sua 
aprovação.

A PEC pretende alterar o art. 40 da 
Constituição Federal que prevê que servi-
dores públicos em geral, titulares de cargos 
efetivos da União, dos estados e municí-

Magistrados e advogados criticam PEC 
que aumenta idade para compulsória

pios, se aposentem compulsoriamente aos 
70 anos. 

A Associação dos Magistrados Brasi-
leiros, a Ordem dos Advogados do Brasil,  
a Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho e a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil manifes-
taram-se afirmando que tal mudança 
representa “um entrave à renovação do 
Poder Judiciário e à evolução jurispru-
dencial devido ao engessamento da car-
reira dos juízes”.

As Associações do Ministério Público 
- Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), a Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Públi-
co (Conamp), a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT) e a As-
sociação do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (AMPDFT) e a As-
sociação Nacional do Ministério Público 
Militar (ANMPM) – também repudiaram 
a proposta e reiteraram sobre a estagna-
ção da jurisprudência. Entre umas das ra-
zões, das quais citam graves prejuízos ao 
interesse público, as instituições afirmam 
que ao contrário do que se defende, há 

possibilidade de “aumento das despesas 
com a previdência pública, em virtude 
do fomento às aposentadorias voluntá-
rias por tempo de contribuição, diante 
da perspectiva negativa de ascensão na 
carreira”.

O presidente da Associação Cearense 
dos Magistrados, Antônio Araújo, afirma 
que a entidade também é contra porque 
“isso acarretaria um engessamento na 
carreira, em valores, normas e pessoas 
com as mentes bem arejadas e que po-
deriam ingressar na magistratura e não 
vão porque durante mais cinco outras 
pessoas vão permanecer aguardando a 
aposentadoria compulsória”. Ele desta-
ca, ainda, que, hoje, pessoas ingressam 
no magistrado cada vez mais cedo, an-
tes dos 30 anos, o que daria cerca de 
50 anos de carreira. “Há uma tendência 
natural que eles venham a se estagnar 
no decorrer desse período, não é o fato 
de não ter habilidade para o trabalho 
depois dos 70 anos, tem muita pessoa 
que tem realmente. Pelo contrario, nós 
defendemos para os tribunais superio-
res um mandato”.

Projeto que criminaliza 
homofobia só deverá 

ser discutido em 2015
O projeto de lei 122, que criminaliza 

a homofobia, está com o texto bloquea-
do há oito anos. Visto por especialistas 
como principal instrumento para dimi-
nuir o número de assassinatos e atos vio-
lentos contra homossexuais, a mobiliza-
ção de grupos religiosos fez o texto parar 
no Senado. A expectativa dos senadores 
é que retorne à pauta no ano que vem. 

Apresentada em 2006 na Câmara 
dos Deputados, a proposta prevê penas 
de até cinco anos de prisão para quem 
cometer atos diretos ou indiretos de dis-
criminação ou preconceito motivado pela 
orientação sexual. O texto chegou a ser 
aprovado na Câmara dos Deputados, 
mas não foi adiante no Senado. 

Após uma negociação, o termo homo-
fobia foi excluído do texto. A proposta era 
enquadrar o delito como crime de ódio, 
com as mesmas regras válidas para o ra-
cismo, com penas de caráter inafiançável 
e imprescritível. 

Para o juiz federal Roger Raupp Rios, 
especialista em Direitos Humanos, os 
magistrados têm adotado uma postu-
ra de reprovação aos casos de discrimi-
nação homofóbica, deferindo multas e 
processos administrativos para os réus. 
Segundo ele, uma alternativa para tornar 
o processo criminal seria uma orientação 
clara do STF sobre o tema. “O Supremo 
já discute esse tema há anos, mas na 
primeira instância decidiu negar essa 
recomendação. Eles estão reavaliando 
a equiparação do racismo aos casos de 
homofobia, o que seria um passo para 
criminalizarmos a homofobia”, defendeu. 

Sistema de Publicação 
de Atos Judiciais

A Justiça Federal da 1ª Região assu-
mirá a partir do dia 2 de janeiro de 2015 
a publicação dos atos judiciais veiculados 
no Diário da Justiça Federal da Primeira 
Região, o e-DJF1, medida possibilitada 
por meio da implantação da Biblioteca Di-
gital, que conferiu ao TRF1 a autonomia 
no serviço de envio de suas publicações. 

Esta medida se deve em razão do final 
do Acordo de Cooperação Técnica entre a 
Imprensa Nacional e o TRF1, vigente até 
31/12/2014,  e que não será prorrogado. 

Os servidores que publicam atos ju-
diciais devem conhecer o novo sistema, 
mediante cadastramento, para verificar se 
todas as funcionalidades estão corretas.

O sistema está disponibilizado no Por-
tal do TRF1 clicando à direita em Diário 
eletrônico de Justiça, e em seguida em 
Novo: Sistema de Publicações Judiciais 
- eDJF1,   ou no endereço http://edj.trf1.
jus.br/edj/. O passo a passo e o tutorial 
em vídeo também estão disponíveis.

A SECAD recomenda que os inte-
ressados antecipem o conhecimento do 
sistema, para que, ao entrar em funcio-
namento, as publicações possam ser rea-
lizadas a contento.


