
Aniversariantes  
Hoje: Dr. Fábio Roque da Silva Araú-
jo, juiz federal substituto da 20ª Vara, 
Emilia Bulhões Fagundes (10ª Vara), 
Mauro Guilherme Roque Reis dos San-
tos (NUCJU), Luiz Carlos do Santo Bar-
reto (Barreiras) e Roquelina Santana 
(Delta). Amanhã: Roberval de Araújo 
Leão (3ªVara), Rondinelly de Jesus da 
Silva (Delta), Jeferson Ricardo da Silva 
Reis, Reinaldo Saturnino da Costa Ju-
nior e Marcelo Almeida da Silva (os três 
de Juazeiro). Domingo: Ernesto Calixto 
Netto (Juazeiro), Gutemberg Souza de 
Jesus (Representação do TRF1), Bru-
no Bacelar de Oliveira Santos (Vitória 
da Conquista), Ivonete Castro Santana 
(NUCRE) e Jorge Melquiades Garcia 
(Áquila). Segunda-feira: Acácio Luiz 
Almeida Santos Junior (Itabuna).

 Parabéns!!!
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Proposta orçamentária 
da Justiça Federal 
é de R$ 9 bilhões 

O Conselho da Justiça Federal (CJF), 
aprovou, em sessão realizada nesta se-
gunda-feira, 12/8, em Brasília, a pro-
posta orçamentária de 2014 para toda 
a Justiça Federal, no valor global de R$ 
9.147.110.918,00, para atendimento a 
despesas com pessoal, benefícios, proje-
tos e atividades. 

A proposta foi aprovada por unanimi-
dade nos termos do voto apresentado pelo 
ministro Felix Fischer, presidente do Conse-
lho da Justiça Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça. Esse quantitativo representa um 
acréscimo de 12,57% em relação ao Proje-
to de Lei Orçamentária de 2013. 

Do total de recursos da proposta orça-
mentária, destaca-se a destinação de R$ 
174.276.788,00 para o atendimento das 
despesas com a assistência jurídica a pes-
soas carentes. “As despesas nessa ação 
orçamentária vêm crescendo de forma 
vertiginosa, iniciando-se, em 2001, com 
uma dotação de R$ 4.747.165,00, re-
presentando uma variação da ordem de 
3.571%”, afirmou o ministro Fischer. 

Outro item de relevo, segundo o minis-
tro, são os recursos que irão garantir a ins-
talação de 49 varas federais e 75 turmas 
recursais no próximo ano, da ordem de R$ 
47.340.000,00.

2ª Vara de Vitória da Conquista homenageia 
juiz federal com carta de despedida

Os servidores da 2ª Vara Fe-
deral da Subseção Judiciária de 
Vitória da Conquista decidiram 
homenagear o juiz federal Fábio 
Rogério França Souza, que deixou 
aquela Subseção para integrar a 
relatoria da 1ª Turma Recursal 
dos JEFs.Abaixo, reproduzimos a 
íntegra da carta:

“Dr. Fábio,

Em Janeiro de 2012, mais precisa-
mente no dia 20, inaugura-se a 2ª Vara 
Federal de Vitória da Conquista.

E como toda vara recém inaugurada, 
tudo novo! Mobília nova, servidores no-
vos, outros já pertencentes ao quadro, 
mas com expectativas igualmente novas, 
estagiários novos, chefe novo!!! De velho 
mesmo só os processos que foram redis-
tribuídos. E, diga-se de passagem, eram 
muitos, milhares... 

Ainda atônitos com a nova fase, pouco 
a pouco, fomos construindo a história des-
ta 2ª Vara.

E, como em toda boa história, temos 
também nosso protagonista! Sem dúvida, 
o personagem principal dessa história foi 
nosso querido chefe, Dr. Fábio! 

Nesse momento cabe uma revelação: 
logo que o senhor chegou, por um breve 

momento, chegamos a ficar apreensivos 
por não sabermos o que esperar daquele 
rosto sempre sério, de sorriso parcimonio-
so! Mas essa primeira impressão foi logo 
sendo desconstruída, porque logo perce-
bemos a pessoa que estava por trás da-
quele semblante de poucos sorrisos: co-
nhecemos uma pessoa educada, sensível, 
sempre aberta ao trato com os servidores, 
de quem nunca se ouviu uma palavra des-
cortês. Conhecemos, também, um juiz di-
nâmico, seguro, de profundo conhecimen-
to, que conseguiu fazer fluir o trabalho, 
com eficiência e qualidade, e envolver 
todo grupo de servidores no seu objetivo 
de organizar a Vara. Soube captar a ade-
são entusiasmada de toda a equipe.

Seu conhecimento e sua sensibilidade 
nos transmitiram a segurança e a garra, 
necessárias para batalharmos em busca da 
melhor prestação jurisdicional. 

Aqui, abrimos um pequeno 
parêntese, para uma metáfora: 
imaginemos uma grande orques-
tra executando a mais difícil 
função no instrumento que lhe 
foi confiado. Torna-se necessário 

um maestro experiente, sensível, motiva-
dor. Esse maestro encontramos no senhor. 
E hoje, podemos nos orgulhar dos grandes 
feitos dessa orquestra. 

Saiba que nos sentimos privilegiados 
por sermos subordinados a um chefe tão 
sensível e de bom coração, que não se 
vale da hierarquia para humilhar ou ser 
arrogante com os outros profissionais. 

E hoje, certamente, acontece mais um 
marco na história dessa 2ª Vara, já que 
nosso mestre-maestro se vai, mas, certa-
mente, todos os seus ensinamentos fica-
rão guardados em cada um de nós!

É...não deixa de ser um dia triste, por-
que estamos vendo partir uma pessoa tão 
querida, mas, sem sombra de dúvida, es-
tamos também felizes por vê-lo retornar à 
sua cidade natal e ao seu seio familiar.

Com esta singela homenagem, tivemos 
a intenção de demonstrar o quão admirado 
o senhor é, dizer-lhe que as suas atitudes 
são espelhos para as nossas, e também 
para lembrar da importância que o senhor 
tem para todos nós!

Saiba que foi um orgulho para nós ter-
mos o senhor como nosso chefe durante 
essa breve trajetória!

Nosso sentimento mais puro é que o 
senhor possa realizar, nos anos vindouros, 
todos os seus projetos, pois isso é o míni-
mo que uma pessoa justa e honesta como 
o senhor merece. 

Desejamos-lhe a mais completa reali-
zação profissional e pessoal!

Estes são os votos de toda equipe da 2ª 
Vara Federal”

Servidores e magistrado da 2ª Vara 
de Vitória da Conquista durante o 
café da manhã especial na abertura 
de inspeção deste ano.


