
Edição n. 4.323. Salvador – Bahia. Terça-feira, 30/06/2015.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Aline Gonzalez Oliveira de Aze-
vedo (18ª Vara), Karine Lima de Góis 
(Irecê), Cynthia Kailanne de Freitas 
Braz (Itabuna) e Edgard Silva e Silva 
(NUCJU). 
Amanhã:  Luiz Cláudio Falcão (14ª 
Vara), Fábio Augusto Galvão Machado 
Cardoso (Vitória da Conquista), Maria-
na Ferreira Ribeiro (Turma Recursal), 
Ramon Jesus dos Santos (NUCAF) e 
Ivonete Matos Monteiro (CS Gestão & 
Serviço).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. 
Supervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: Gésner Braga 
- SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Margem da Palavra
Mensagem aos amigos 

Prezados, 

Já passamos por vários 
desafios até esta próxima etapa da nossa jor-
nada. Posso lembrar como foi difícil chegar 
ao diagnóstico do quadro de saúde de meus 
filhos. Foram seis anos, praticamente a vida 
deles inteira. Mas essa foi uma etapa que ficou 
para trás, como muitos bem sabem. Após, ti-
vemos o desafio pela frente de encontrar o do-
ador compatível. Na verdade, dois doadores,  
pois seria um para Paulinha e outro para Sa-
muel, já que eles não são compatíveis entre si.  

Inicialmente,  encontramos o de Samuel. 
Detalhe: cem por cento compatível e com 
mesma tipagem sanguínea. Praticamente um 
milagre, pois em um universo de 28 milhões 
de doadores cadastrados, encontramos exata-
mente um único doador para Samuel. Ficamos 
felizes, mas precisávamos empreender mais 
esforços ainda para encontrar o doador de 
Paulinha. Foi o que fizemos. 

Nesse momento, os familiares, amigos, colegas de trabalho, irmãos de fé e de cora-
ção, professores e pais dos coleguinhas de escola dos meninos, todos, inclusive, com 
a participação de personalidades como os craques do futebol, Daniel Alves e Neymar, 
a cantora Ivete Sangalo, a apresentadora Carla Pérez e outros tantos, se juntaram a 
nós numa corrente de solidariedade,  promovendo campanha de doadores de medula 
óssea. Muitas pessoas generosamente se cadastraram,  abençoando outras tantas que 
necessitam encontrar um doador compatível. 

A TV Bahia nos ajudou com uma reportagem e entrevista conosco e, a partir do 
empenho de tantas pessoas, em especial, da equipe médica de Curitiba que não pou-
pou esforços junto aos bancos nacional e mundial de doadores, conseguimos vencer 
mais esse obstáculo. A boa novidade é que conseguimos um doador 90% compatível 
para Maria Paula. Novamente, um milagre aconteceu e tudo isso nos fez acreditar que 
a vida sempre triunfará sobre toda e qualquer adversidade. 

Tudo isso nos faz crer que o impossível, para os que têm fé em Deus, tem suas 
possibilidades. Iniciamos mais uma caminhada, aquela em que de uma vez por todas 
daríamos passos impossíveis de serem refeitos. Essa impossibilidade a que me refiro, 
essa sim é irrefutável. Seriam passos ousados e desafiadores, porém necessários. 

Sempre soubemos que o caminho se estreitaria de tal modo que a passagem 
seria só de ida. Precisávamos cruzar a Ponte juntamente com nossos filhos e após 
percorrê-la jamais voltaríamos por ela, pois já estaria detonada por fortes ondas de 
quimioterapia. Refiro-me à decisão de fazer os transplantes de nossos dois filhos, 
que,  concomitantemente,  iriam ser submetidos à quimioterapia preparatória para 
o transplante, o que iria debilitar eles mais ainda e como se sabe sempre há riscos. 

No caso dos meninos, os riscos são maiores por causa da imunodeficiência que 
eles portam e principalmente por já terem vivido por muito tempo em hospital e terem 
sido alvos de inúmeras infecções. Talvez não suportassem. Há ainda a difícil decisão 
de serem apenas os 2º e 3º pacientes de toda América Latina  portadores da raríssima 
imunodeficiência por ausência do gene DOCK8. Só há vinte pacientes transplantados 
por esse motivo em todo o mundo, com poucas experiências na Europa e nos EUA. 

Por tudo isso, precisávamos tomar uma decisão muito difícil, que mudaria a vida 
dos nossos filhos para sempre. Ao mesmo tempo essa era a nossa única opção e ela 
exigia de nós coragem, confiança nos médicos, assertividade da decisão e, acima 
de tudo, fé. Aqui eu peço vênia para dizer que essa fé é aquela que só pode ser 
projetada em Deus, tendo sido definida pelos apóstolos de Jesus Cristo e pelos pais 
da Igreja como sendo a certeza das coisas que não se vêem e o firme fundamento 
dos fatos que se esperam. 

Foi assim que tomamos a decisão de cruzarmos aquela ponte sobre a qual me referi 
metaforicamente, que não existe mais, uma vez que já a percorremos e nos encontramos 
do outro lado, na expectativa de que os sonhos convertam-se em realidade e o milagre 
mais uma vez venha ao nosso encontro, a fim de que possamos contar essa história de 
amor, fé e esperança, que iniciamos com nossos preciosos filhos, às futuras gerações. 

 Ilton Vieira Leão

OPINIÃO: Nível superior para ingresso 
no cargo de técnico judiciário

Por Celso Neves, Técnico Judiciário da Seccional do Mato Grosso do Sul

Muito se discute a propósito da eleva-
ção para o nível superior do cargo de téc-
nico judiciário.

Para alguns, exigir o nível superior 
para a carreira de técnico é fechar as 
portas do Judiciário para aqueles que 
só possuem o nível médio. Entretanto, o 
concurso público para ingresso no cargo 
de técnico judiciário exige do candidato 
conhecimentos em diversas disciplinas 
de nível superior. A exigência formal é 
para nível médio, mas o concurso, efeti-
vamente, é direcionado a quem tem nível 
superior.

Atualmente, a barreira do conheci-
mento específico em direito dificulta so-
bremaneira o acesso daqueles com nível 
médio de escolaridade, no cargo de téc-
nico judiciário. Não há, no país, escola de 
nível médio que agasalhe, em sua grade 
curricular, os conhecimentos nas matérias 
acima citadas.

Portanto, exigir o nível superior para 
a carreira de técnico não pode ser con-
siderado um fechamento das portas do 
Judiciário para os que só possuem o ní-
vel médio. É regulamentar o que já vem 
acontecendo e não elitizar o Judiciário, 
porém, promover à justiça, reconhecendo 
formalmente o que ocorre na prática, que 
os técnicos exercem atividades de alta 
complexidade.

Com a terceirização, a evolução tec-
nológica, a prática cotidiana e o PJe le-
varam os técnicos ao exercício de ativida-
des de alta complexidade, desde a posse. 
Técnicos e analistas, na prática,exercem 
as mesmas atividades, não há, portanto, 
distinção de capacidade entre ambos os 
cargos, ou seja, o técnico não faz o que 
está no edital.

E, além disso, 95% dos técnicos judici-
ários que estão na ativa têm nível superior 
e muitos pós-graduação, mestrado e até 
doutorado. São altamente qualificados.

Em todo o Poder Judiciário, os técni-
cos atuam nas atividades de Analistas, 
elaborando minutas de despachos, sen-
tenças, votos, etc.e ganham infinitamen-
te menos. Para se ter uma ideia, hoje, o 
abismo salarial entre Analistas e Técni-
cos chega R$ 4.700,00 (64,07%). Com 
a aprovação do PL 7920, o valor chegara 
a R$ 8.074,90.

A mão de obra barata dos técnicos 
contribui para o enriquecimento ilícito do 
Estado que paga os servidores de nível 
superior como se fossem de nível médio. 
A alteração da escolaridade dos técnicos 
judiciários para o nível superior evitaria o 
processo de desvio de função, prática co-
mum no Poder Judiciário.

Se o interesse for o de manter os técni-
cos no nível médio, a coerência seria en-
tão, realizar o concurso com as matérias 
da grade do ensino médio. Por esta lógica, 
o candidato teria, não só o direito de pa-
gar a matrícula, mas a oportunidade de 
passar e ser convocado.

Várias carreiras públicas já se mo-
dernizaram e exigem nível superior para 
aqueles cargos que antes exigiam nível 
médio. A Receita Federal, a Polícia Ro-
doviária Federal, a Polícia Federal, a Po-
lícia Militar, o Tesouro Nacional, entre 
outros, são exemplos de categorias que 
reconheceram a evolução da sociedade e 
adequaram seus concursos públicos, pro-
movendo a valorização de seus servidores 
e das respectivas instituições.

A propósito,os ministros do STF deci-
diram, por maioria, julgar improcedente o 
pedido do governo do Estado do Rio Gran-
de do Norte na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 4303. Na ADI, o Esta-
do do Rio Grande do Norte questionava o 
art. 1º, caput, §1º, da Lei Complementar 
Estadual 372/2008, que alterou dispo-
sitivos da Lei de Organização Judiciária 
(Lei Complementar Estadual 242/2002) e 
equiparou a remuneração dos servidores 
do Tribunal de Justiça estadual.A relatora 
do processo, ministra Cármen Lúcia, con-
firmou a validade constitucional da norma 
questionada na ADI.

O tema foi discutido no Coletivo Nacio-
nal dos Técnicos (CONTEC) que aconteceu 
no dia 11 de abril de 2015, em Brasília, 
com dirigentes da Fenajufe e de vários 
sindicatos da base. Durante o encontro, 
após as exposições de opiniões contrárias 
e favoráveis, foi aprovado o curso superior 
como requisito para a investidura no car-
go de técnico, tanto no Judiciário Fede-
ral como no Ministério Público da União. 
Esse indicativo ainda será submetido às 
instâncias deliberativas da Fenajufe.

Ao discutir reajuste salarial, o Mi-
nistério do Planejamento (MPOG), leva 
em conta os similares em outros órgãos, 
principalmente os do executivo. A socie-
dade (leia-se mídia), também faz essa 
comparação, equiparando os trabalhado-
res de nível médio que ganham entre 2 e 
3 salários, aos servidores de nível médio.
Essa visão distorcida, portanto, prejudica 
melhorias salariais aos técnicos.

Agora, mais do que nunca, os técnicos 
precisam ficar unidos e lutar pelo nível 
superior nos próximos concursos. Esta, 
portanto, é a nossa luta: pela elevação 
para o nível superior do cargo de técnico 
judiciário e depois por melhorias salariais.

Fonte: FENAJUFE


