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Hoje: Luciana Fonseca de Freitas 
(Turma Recursal), Kizz de Brito Bar-
retto (Feira de Santana), Lelio Furta-
do Ferreira (Ilhéus), Fábio de Sousa 
Muniz (Áquila), Darlan Andrade da 
Silva (Alagoinhas), Alisson Pereira de 
Souza e Maria Luiza Cordeiro (ambos 
da 11ª Vara). 
Amanhã: Arivaldo Almeida Guanais 
(18ª Vara), Karoline Santana Sena 
Oliveira (Eunápolis) e Márcia Mar-
ques da Silva (22ª Vara). 
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Cabeça. Coração
Lydia Davis

Coração chora.
Cabeça tenta ajudar coração.
Cabeça explica mais uma vez 
    ao coração como são as coisas:
Você vai perder todas as pessoas    
    que ama. 
Todas elas irão embora. 
Mas até a terra irá embora, um dia.
Então coração se sente melhor.
Mas as palavras da cabeça não duram
    muito nos ouvidos do coração.
Coração é muito novo nessa história.
Quero ter eles de volta, diz coração.
Cabeça é tudo o que coração possui.
Socorro, cabeça. Socorra o coração.

A escritora, tradutora e professora 
norte-americana Lydia Davis é conhe-
cida em todo o mundo, especialmente 
pelos seus pequenos escritos e breves 
narrativas. Ela vive em Nova Iorque, 
onde influencia uma nova geração de 
escritores. Recebeu o French-Ameri-
can Foundation Translation Prize e o 
Man Booker International Prize, dois 
dos prêmios literários mais prestigio-
sos e que distinguem escritores vivos 
de todo o mundo. 
A obra desta elogiada escritora desa-
fia a classificação genérica e ela tem 
sido descrita como mestre de uma 
forma literária que advém em grande 
parte da sua invenção. Sua obra tem 
a precisão e a brevidade da poesia. 

    Nau das 
Letras

CJF terá expediente 
reduzido nos dias de 

jogos do Brasil na Copa 
O Conselho da Justiça Federal fun-

cionará, para atendimento ao público, 
das 8 às 12h30 nos dias em que a Se-
leção Brasileira jogar na Copa do Mun-
do. A redução do horário de expediente 
está prevista na Portaria 164/2014, de 
11/4. O ato assinado pelo presidente do 
CJF, estabelece que a diferença entre a 
jornada diária normal e a fixada pela Por-
taria deverá ser compensada até 12/8.

Informações sobre
 bens e rendas

Todos os servidores, independente 
do exercício de função comissionada 
(FC) ou cargo em comissão (CJ) no ano 
de 2013, deverão fazer a quitação anu-
al das informações sobre bens e rendas 
até o dia 15 de maio, conforme Resolu-
ção n. 282 do CJF, de 13/02/2014, e 
Portaria PRESI/CENAG/TRF1 n. 48 de 
25/04/2013. 

Para quem optou anteriormente 
(quando ingressou no exercício inicial de 
FC ou CJ ou em qualquer momento) pelo 
preenchimento do formulário denomina-
do Anexo II – TCU (Autorização de Aces-
so), não há mais essa obrigação, estando 
dispensado anualmente e continuamente 
enquanto for vinculado à Justiça Federal 
da Bahia.

Para os servidores que optaram no 
ano passado pela inserção eletrônica (por 
mídia removível – arquivos dec. e rec.) 
no SARH dos dados da declaração de im-
posto de renda entregue à Receita Fede-
ral ou que optaram pelo preenchimento 
do formulário denominado Anexo I – TCU 
(DBR – Declaração de Bens e Rendas) 
a obrigação permanece neste ano, po-
dendo novamente optar por uma dessas 
duas formas, o que continuará gerando 
a obrigação anual ou optar pelo preen-
chimento do Anexo II, o que será feito 
apenas uma vez, dispensando o optante 
das entregas seguintes. 

Está proibida a entrega de cópia em 
papel da declaração de imposto de ren-
da enviada à Secretaria da Receita Fe-
deral ou de qualquer relação de bens, 
que não seja nos formatos dos Anexos 
I e II – TCU. 

CNJ finaliza proposta de regulamentação 
da Lei de Acesso à Informação no Judiciário
O grupo de trabalho formado pelo 

Conselho Nacional de Justiça para 
examinar a necessidade de regulamen-
tação da Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011) deve concluir, nas 
próximas semanas, as propostas de 
uma resolução para a aplicação da lei 
no âmbito do Poder Judiciário, além de 
uma instrução normativa interna. "Há 
grande demanda pela regulamentação 
dessa matéria", afirmou o conselheiro 

Saulo Casali Bahia, que faz parte do 
grupo de trabalho.

A resolução, a ser observada por to-
dos os órgãos do Poder Judiciário, deta-
lhará as medidas adotadas e como a lei 
deverá ser cumprida pelos tribunais. Já a 
instrução normativa, aplicável apenas ao 
CNJ, deve estabelecer os procedimentos 
a serem seguidos pelo Serviço de Infor-
mações ao Cidadão do Conselho. Após a 
aprovação das propostas pelo grupo de 
trabalho, os textos deverão ser submeti-
dos ao plenário do CNJ.

Segundo o conselheiro Saulo Casali, 
a proposta de resolução deve abordar 
questões como a classificação das infor-
mações, as informações que devem ser 
prestadas, quais são protegidas por sigilo 
e quais os recursos previstos caso o aces-
so à informação solicitada seja negado 
pelo órgão. 

Também deverá ser detalhado o modo 
como deve ser feito o pedido de informa-
ções, qual o rito a ser seguido pelo órgão, 
quais os prazos a serem observados para 
fornecimento dos dados e quais as res-

ponsabilidades de quem detém a guar-
da de documentos e informações, entre 
outros aspectos relacionados ao tema. "A 
finalidade é conferir tratamento unifor-
me à questão do acesso à informação no 
Judiciário", disse Saulo Casali Bahia.

Para a elaboração dos textos, o gru-
po de trabalho observou a experiência de 
outros órgãos que já regulamentaram a 
matéria e estabeleceram os seus serviços 
de acesso à informação, como o Tribunal 
de Contas da União, o Conselho Nacional 
do Ministério Público e o Ministério Pú-
blico Federal. 


