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Aniversariantes  
Hoje: Dr. Antonio Oswaldo Scarpa, juiz 
federal da 17ª Vara, Alexsandra Nei-
va (12ª Vara), Carlos Alves (20ª Vara), 
Jandira Santos Costa (NUCJU), Jerses 
Cerqueira de Souza (Gradin Grill) e Mi-
guel Ângelo Aguiar (19ª Vara). Amanhã: 
Bruno Leonardo Ferreira (NUCJU), Ja-
mine Silva Batista (COJEF) e Pedro Ma-
cedo Lessa (Alagoinhas).

Parabéns!!!

Poesia dá adeus
a Manoel de Barros
O poeta Manoel de Barros morreu 

na última quinta-feira, aos 97 anos 
após publicar 28 livros ao longo da 
sua vida. Foi considerado um dos 
maiores autores da língua portuguesa, 
conhecido pela linguagem coloquial e 
por buscar inspiração nos temas mais 
simples e banais.

Enquanto ainda escrevia, Carlos 
Drummond de Andrade recusou o epí-
teto de maior poeta vivo do Brasil em 
favor de Manoel de Barros. Sua obra 
mais conhecida é o “Livro sobre Nada” 
de 1996. Seu trabalho tem sido publi-
cado em Portugal, onde era tido como 
um dos poetas contemporâneos brasi-
leiros mais conhecidos na Espanha e 
na França.

Conquistou os prêmios literários 
Jabuti (duas vezes); Associação Pau-
lista de Críticos de Arte; Nestlé (duas 
vezes); entre muitos outros. Em 2000, 
foi agraciado com o Prêmio Academia 
Brasileira de Letras, pelo livro Exer-
cício de Ser Criança. Ele costumava 
brincar com a importância da poesia: 
“Sempre que desejo contar alguma 
coisa, não faço nada; mas se não de-
sejo contar nada, faço poesia”. 

Prefácio
Assim é que elas foram feitas
     (todas as coisas) 
— sem nome.
Depois é que veio a harpa
     e a fêmea em pé.
Insetos errados de cor caíam no mar.
A voz se estendeu na direção da boca.
Caranguejos apertavam mangues.
Vendo que havia na terra
Dependimentos demais
E tarefas muitas —
Os homens começaram a roer unhas.
Ficou certo pois não
Que as moscas iriam iluminar
O silêncio das coisas anônimas.
Porém, vendo o Homem
Que as moscas não davam conta
    de iluminar o
Silêncio das coisas anônimas —
Passaram essa tarefa para os poetas.

    Nau das 
Letras

TRF1 confirma liminar da Vara de Ilhéus 
que permitiu crianças abaixo de 
seis anos no ensino fundamental

Confirmando decisão da Vara de 
Ilhéus, o TRF1 garantiu a matrícula na 
primeira série do ensino fundamental das 
crianças que tenham menos de seis anos 
de idade, desde que comprovada sua 
capacidade intelectual mediante ava-
liação psicopedagógica a cargo de cada 
entidade de ensino. A decisão também 
reconheceu a ilegalidade das Resoluções 
01 e 06, ambas de 2010, emitidas pelo 
Conselho Nacional de Educação.

O MPF ajuizou ação civil pública ob-
jetivando a concessão de tutela antecipa-
da para que a União deixe de exigir, no 
âmbito de jurisdição da Subseção Judici-

ária de Ilhéus, o cumprimento das cita-
das Resoluções editadas pela Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação. Tais normas estabelecem 
que somente terão acesso ao primeiro 
ano do ensino fundamental crianças com 
seis anos de idade completos até o dia 
31 de março do ano em que ocorrer a 
matrícula.

Na avaliação do MPF, o critério pura-
mente cronológico, sem levar em conta  
a capacidade cognitiva “é desarrazoado 
e desproporcional, ferindo o princípio 
constitucional da isonomia, uma vez 
que trata todas as crianças da mesma 
forma, sem considerar as peculiaridades 
de cada uma”. 

A União argumentou que a limitação 
de idade está na Lei de Diretrizes Básicas 
da Educação, não havendo qualquer ino-
vação da Administração Pública”.

A Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Ilhéus acatou as alegações apresenta-
das pelo MPF. “Com razão o Ministério 

Público Federal ao afirmar que a inten-
ção do legislador foi criar a obrigação 
para o Estado de prover todas as con-
dições pedagógicas e estruturais neces-
sárias para que as crianças de seis anos 
possam exercer seu direito à educação, 
não cabendo ao Conselho Nacional de 
Educação restringir tal direito ao atribuir 
ao dispositivo legal interpretação disso-
nante ao verdadeiro espírito da norma”, 
diz a decisão liminar.

Para o relator, desembargador Sou-
za Prudente, a decisão liminar recorrida 
está correta em todos os seus termos. Isso 
porque, “conforme bem assinalado pelo 
juízo monocrático, não se está a afastar a 
limitação etária para fins de ingresso no 
ensino fundamental, mas sim, estipula-
ção de marco temporal em que elas de-
vem completar os seis anos de idade para 
o ingresso no ensino fundamental, à mín-
gua de qualquer previsão legal ou consti-
tucional, no particular”, esclareceu.

Fonte: TRF1

A aposentadoria e o nível de renda 
dos servidores públicos federais dos três 
poderes está sob ameaça. O número 
de adesão às fundações de previdência 
complementar (Funpresp) não decolou.  

Dos mais de 60 mil servidores que 
ingressaram na administração pública 
federal após a criação dos três planos 
de benefícios, somente 13,8% começa-
ram a contribuir em um deles. Caso essa 
tendência não mude, os funcionários que 
entraram no serviço público a partir de 
2012, com salários que chegam a ultra-
passar R$ 20 mil, terão a aposentado-
ria limitada ao teto desembolsado pelo 
INSS, hoje em R$ 4.390,24. 

Desde a criação das entidades de 
previdência complementar, os servi-
dores federais não contam com a re-
muneração integral garantida quando 
deixarem o serviço público. Devem 
contribuir ao Funpresp para receber um 
benefício superior ao dos trabalhado-
res do setor privado. As regras ofere-
cem vantagens como contribuições do 
empregador equivalentes a até 8,5% 
do salário mensal do empregado, aci-
ma dos 7,5% praticados pelo mercado. 
Mas nem uma contrapartida maior do 
governo atraiu os trabalhadores e os 
obstáculos para que os fundos de pen-
são deslanchem são diversos. 

Desinformação - A falta de informa-
ção, a pulverização dos órgãos públicos 
pelas diversas regiões do país e a des-
confiança sobre como são geridos es-
ses fundos estão entre as dificuldades 

Servidor público corre risco de 
se aposentar com teto do INSS

enfrentadas para impulsioná-los. Com 
poucos empregados, as fundações não 
conseguem contato com todos os traba-
lhadores aptos a contribuir com um pla-
no de benefícios. No caso do Funpresp-
-jud, que tem 98 patrocinadores entre 
tribunais, procuradorias e conselhos, o 
total de servidores que podem se tornar 
participantes ainda é uma incógnita para 
os gestores. 

A entidade fechada de previdência 
complementar do Poder Judiciário tem 
autorização legal para funcionamento há 
pouco mais de um ano. Mas só iniciou a 
campanha de comunicação quando fez o 
primeiro aniversário. Nesse período, ape-
nas mil participantes ingressaram na fun-
dação que tem um patrimônio de R$ 28 
milhões, dos quais R$ 25 milhões são de 
aporte dos patrocinadores e apenas R$ 
3 milhões referentes a contribuições. Os 
recursos estão investidos em renda fixa, 
sobretudo em títulos públicos.  

Entre os servidores há desconfian-
ça sobre a transparência na gestão dos 
recursos. Muitos reclamam que não 
são feitas eleições para que os partici-
pantes escolham metade dos diretores, 
assim como é realizado nos fundos de 
pensão de estatais. Eles reivindicam 
que os extratos de contribuições deta-
lhem como as contribuições são inves-
tidas e a rentabilidade das aplicações. 
Por outro lado, o desinteresse de quem 
já aderiu a um dos planos de benefícios 
é evidente. 

Fonte: Correio Braziliense
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 Justiça Federal do Pará recebe ter-
reno para construir a sede da Subseção 
de Itaituba;  TRF1 assina termo para 
ampliação do programa Justiça Presente; 
 Comitê Gestor Regional do PJe discute 
ajuste no novo sistema de gestão proces-
sual do TRF1. Plano de obras no âmbito 
da 1ª Região para o período de 2016 a 
2019 começa a ser elaborado por equi-
pe do Tribunal e das seções judiciárias.  
Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


