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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: José Luiz Gomes (8ª Vara), Samuel 
dos Santos Mendonça (NUCJU), Adriana 
Gouveia de Moraes  e Vitor Silva Fagun-
des  (ambos da 19ª Vara). Amanhã: Ger-
siane Vieira Santana Pando (2ª Vara), 
Noemia Ângelo Vieira (18ª Vara), Othon 
Luiz Menezes de Souza Lima (Itabuna), 
Yone Caribé (22ª Vara) e Rubens Du-
arte (Jequié). Domingo: Cybele Ribeiro 
Barreto (NUCJU), MIla Trindade Borges( 
Feira de Santana), Joanes Neves Paz 
(NUCJU) e Eronildes dos Santos Vieira 
(Express Clean). Segunda-feira: Dr. Igor 
Matos Araújo, juiz federal da Subseção 
de Barreiras, Brenda Marques Gonzaga 
(Turma Recursal), Janeide Costa Palmei-
ra (Feira de Santana), Tauane Aragão 
Costa (NUCRE), Thais Ferreira Norberto 
(24ª Vara), Alex da Silva Andrade e Hélio 
Gonçalves de Morais (ambos de Ilhéus).

Parabéns!!!
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Nova Presidência no Supremo 
deve abrir caminho para quatro TRFs

A saída de Joaquim Barbosa da pre-
sidência do STF abre caminho para a 
instalação de quatro novos Tribunais Re-
gionais Federais, conforme proposta de 
emenda constitucional aprovada há um 
ano no Congresso. 

Com as novas unidades do Judiciá-
rio, a União bancará um custo anual que 
pode varia de R$ 469 milhões, estima-
dos pelo Conselho de Justiça Federal a 
até R$ 8 bilhões, como orçou Joaquim 
Barbosa, contrário ao projeto. Recente-
mente, o Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) orçou o custo da me-
dida em R$ 922 milhões. 

O atual vice-presidente da Corte, mi-
nistro Ricardo Lewandowski, já sinalizou 
ser favorável à instalação dos novos TRFs 
aos líderes parlamentares defensores da 
proposta. 

No ano passado, após promulgação da 
matéria dos novos tribunais no Congres-
so, Barbosa suspendeu a sua criação, ao 
atender pedido da Associação Nacional 
dos Procuradores Federais, que ingressou 
com uma Ação Direta de Inconstituciona-
lidade questionando a medida. 

A liminar concedida pelo presidente 
da Suprema Corte valerá até o julgamen-
to da ação pelo plenário, ainda sem data 
definida.  

Na ocasião, o presidente do STF con-
siderou que a criação das novas cortes 
não resolveria o problema da morosidade 
da Justiça e foi gestada na "surdina" por 

parlamentares e entidades que represen-
tam os magistrados. 

Joaquim Barbosa deixará em agosto, 
conforme anunciado, o cargo máximo 
do Supremo, para se aposentar. Por tra-
dição, os magistrados do STF elegem o 
ministro com mais tempo de atuação na 
Corte, que ainda não presidiu o tribunal, 
para o comando do Judiciário. Pela regra 
informal, o próximo na fila da presidência 
do STF é o ministro Lewandowski. 

No Congresso, o deputado federal 
Amauri Teixeira (PT-BA) criou a Frente 
Parlamentar pela Criação e Implantação 
dos Tribunais Federais na Bahia, Paraná, 
Minas Gerais e Amazonas, no sentido de 
sensibilizar os ministros do STF quanto à 
efetivação da proposta. 

A Frente promoveu atos contra a posi-
ção de Barbosa por haver concedido limi-
nar contra os novos TRFs. "Não é possível 
aceitar que uma decisão monocrática, por 

medida liminar, suspenda uma emen-
da constitucional aprovada no Congresso 
com quórum qualificado", criticou Amauri. 

O parlamentar acusou Barbosa de tra-
balhar contra a criação dos TRFs, fazen-
do "ameaças, chantagens e apresentan-
do números falaciosos", como o suposto 
custo de R$ 8 bilhões para a manuten-
ção dos novos tribunais. 

O CJF aprovou anteprojeto de lei so-
bre a estruturação dos novos TRFs , com 
gastos de manutenção muito abaixo dos 
valores projetados pela Presidência do 
Supremo. Serão menos de R$ 469 mi-
lhões por ano, de acordo com a entidade. 

O estudo do CJF propõe a criação de 
24 cargos de desembargador no Paraná, 
18 em Minas Gerais, 10 na Bahia e 8 no 
Amazonas. O número de desembargado-
res federais foi obtido a partir do produto 
entre a carga de trabalho e a demanda 
média de cada TRF.

Beneficiários do Pro-Social
terão acesso a atendimento na rede

credenciada do Saúde Caixa

Em julho de 2004, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

15/07/2004 – Instalado  o Juizado 
Especial Federal Rodoviário em Feira 
de Santana - Os trabalhos do Juizado 
Especial Federal Itinerante Rodoviário 
em Feira de Santana foram abertos na 
manhã de ontem, em solenidade con-
duzida pelo Presidente do TRF1, de-
sembargador federal Aloísio Palmeira.

O evento contou com a presença da 
diretora do Foro, juíza federal Mônica 
Aguiar, do supervisor do JEF Itinerante 
Rodoviário, juiz federal Durval Carnei-
ro Neto, da presidente do TRT5, juíza 
Marama Carneiro, do prefeito de Feira 
de Santana, José Ronaldo de Carva-
lho, dos juízes federais Carlos d`Ávila 
Teixeira e César Cintra Fonseca, entre 
outras autoridades.

O JEF Itinerante permanecerá em 
Feira de Santana até 21 de julho. Por 
meio dele, a população terá a oportu-
nidade de resolver, de forma simplifica-
da, seus problemas na Justiça Federal 
e receber atendimento de 8h às 18h, 
prestado por uma equipe de servidores 
da Justiça, 50 estagiários da UEFS e 
funcionários do SAC, órgão público do 
Estado que deu total apoio ao evento.

20/07/2004 - Café da manhã ser-
tanejo - O saboroso café da manhã 
Sertanejo, do Restaurante Grande Ser-
tão, foi o prêmio oferecido aos vence-
dores do 1º Concurso de Decoração 
dos Corredores da Justiça Federal. A 
confraternização, realizada no último 
sábado, contou com as presenças de 
40 servidores das 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
Varas e seus acompanhantes. 

Estiveram presentes as juízas fede-
rais Mônica Aguiar e Kátia Balbino e 
diretores da ASSERJUF.  O encontro 
foi divertido e atendeu ao objetivo de 
integrar ainda mais os servidores. A 
Associação promoverá outros concur-
sos semelhantes até o fim do ano.

JFHHÁ DEZ ANOS

Com o intuito de aprimorar e ampliar 
os serviços oferecidos Pro-Social, o TRF1 
firmou convênio com a Caixa Econômi-
ca Federal. Dentro de um cronograma de 
implantação em toda a 1ª Região a ser 
apresentado pela Caixa Econômica, os 
beneficiários do Pro-Social terão acesso a 
toda a rede credenciada do Saúde Caixa, 
plano de saúde oferecido pela instituição 
financeira aos seus funcionários. 

No dia 27 de maio, o presidente do 
Tribunal, desembargador federal Cândido 
Ribeiro, foi recebido pelo vice-presidente 
de Gestão de Pessoas da CEF, Sérgio Pi-
nheiro Rodrigues, para selar a parceria, 
que foi uma iniciativa da gestão anterior. 

O convênio é considerado vantajoso 
porque vai permitir aos beneficiários do 
Pro-Social a utilização de toda a rede cre-

denciada do Saúde Caixa, que conta com 
mais de 22 mil entidades e profissionais 
de saúde credenciados em todo o Brasil. 
Além disso, a unificação de determina-
das rotinas administrativas possibilitará a 
redução de custos de operacionalização 
de ambos os planos bem como a redução 
de despesas nas negociações de preços 
com a rede de credenciados, o que se 
reverterá em economia para o Pro-Social.

A relação de credenciados do Saúde 
Caixa encontra-se disponível na internet, 
no endereço www.caixa.gov.br/saude-
caixa. Nessa relação, atualizada quin-
zenalmente, o beneficiário pode realizar 
pesquisas por profissionais e entidades 
credenciadas em todo o país, por estado, 
município e especialidade médica.

Fonte: TRF1
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