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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Wilson Alves de Sousa, juiz federal da 7ª Vara, Ca-

mila Andrade Matos (19ª Vara), Heloisa Guimarães Doria (11ª 
Vara), Patrícia Santos (Feira de Santana) e Thiago Portugal 
Ferradeira (Eunápolis). 

Amanhã: Candice Amorim Moreira Menardo (Juazeiro), 
Joseneide Reis Tourinho (NUCAF), Israel Cerqueira Nogueira 
(16ª Vara) e Alan Santos da Anunciação (Turma Recursal).

Domingo: Larissa Xavier de Amorim Silva (Feira de Santa-
na), Luana Pereira Otero (Turma Recursal), Luis Carlos Souza 
da Cunha (NUCAF), Walney Silva Netto (Barreiras) e Issana 
Fagundes Scheffler Coelho (NUCAF).

Segunda-feira: Maria das Dores de Alencar Fontes (22ª 
Vara). 

Parabéns!
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Margem
da Palavra

Ode ao Oficial (trecho)

A lida é uma lide
No fragor da contenda
Aí surge o terceiro (Juiz)
Que enfrenta na tenda
Com o quarto no encalço (Oficial)
Sem medo do desembaraço

Com calço ou sem
Terra batida ou córrego
No vai e vem
Perambulando no além
O oficial se esmera
Sem hora ou minuto
Para alcançar sem quimera
O resultado útil

Como encontrar o endereço
Se o antagonista se furta
Ao avistar o mensageiro
Que não tem a mão curta

Mão e mente do Juiz
É que muito não se diz
Obsequiando apenas as mãos
O oficial seria abstração
Para o que não condiz
Neste mundo de ilusão

Explicar de forma prática
E coerente com a causa
Nem sempre a sentença prima
Cujo linguajar deságua
E a parte que subestima
Cabendo ao Oficial
A desdita que o legitima

Se os passos outrora foram
O móvel de tal pessoa
As mãos que afeiçoam
Agora decidem e apregoam

Mas, como elidir
O pensamento circunspecto
Apenas entregando o veto
Negando o seu intelecto

Nesse vai e vem da vida
Em que pese o compasso
Mérito a quem não duvida
Da sagração sem percalço
...
Vencido ou vencedor
A notícia chega veloz
E o Oficial não é algoz
Mas grande embaixador

Fadada a desaparecer como impérios
A função nobre do Oficial
Vai sendo levada de enxurrada
Neste imenso cipoal
De desventura abissal

Veementes incursões sobrelevam
Para desnaturar esse monumento
Mas de peito erguido proclamemos
Viva esses heróis timoneiros

Se o tempo não é de pujança
Nem por isso abdiquemos da luta
Porfiemos com dinâmica
Com altivez impoluta.
...                   Por Alberto Silva Coelho

Oficial de Justiça

Diretores-gerais dos TRFs discutem 
distribuição dos gastos na Justiça Federal

Diretores-gerais dos cinco TRFs, acom-
panhados dos seus diretores das áreas de 
orçamento e de informática, estiveram reu-
nidos com o secretário-geral do CJF, juiz 
federal Cleberson José Rocha, e diretores 
das respectivas áreas no CJF, nesta terça-
-feira, 21/3, para tratar sobre a distribui-
ção dos limites de gastos na Justiça Fede-
ral, de acordo com o estabelecido na PEC 
95/2016, que instituiu o Novo Regime Fis-
cal e definiu os limites da Justiça Federal. 

Ao Conselho da Justiça Federal coube 
distribuir tais limites de gastos para cada 
regional. No encontro foi apresentado o es-
tudo para a distribuição desses limites pela 
área técnica do CJF.

A Justiça Federal da 1ª Região ponde-
rou e se manifestou contrária às diretrizes 
utilizadas para a proposta de distribuição 
dos limites que será encaminhada ao ple-
nário do CJF para deliberação, uma vez 
não ter sido considerado, no limite da 1ª 
Região, o valor relativo às emendas de re-
composição de parte do corte ocorrido no 
Congresso Nacional, quando houve a vota-
ção da lei orçamentária de 2016. 

O estudo também não considerou a to-
talidade dos restos a pagar já pagos, sob a 
alegação de que estes valores criaram um 
desnivelamento entre os demais órgãos da 
Justiça Federal.

Quanto à Tecnologia de informação, foi 
apresentada uma planilha de nivelamento 
de Infraestrutura de TI, onde foi demonstra-
da as necessidades dos regionais. A planilha 
será atualizada e servirá de parâmetro para 
a distribuição proporcional dos valores re-
servados para atender o nivelamento de TI, 
conforme Resolução CJF 355/2015. 

Para o secretário de TI do TRF da 1ª 
Região Marcos Barbosa, a medida foi um 
avanço. "É primeira vez que temos critérios 
objetivos de distribuição proporcional do 
orçamento de TI, levando em consideração 
o tamanho da regiões e o respectivo custo 
efetivo da TI em cada Regional", afirmou.

AJUFE e AMB criticam mudança feita pelo 
governo na Reforma da Previdência

A saída de servidores públicos estadu-
ais e municipais da proposta de reforma da 
Previdência, desagradou a AJUFE e AMB. 
As duas entidades publicaram notas contra 
a estratégia, considerada equivocada.

Para a AMB, entidade que congrega 
quase 15 mil juízes brasileiros, o governo 
federal resolveu “dividir os servidores pú-
blicos” para melhorar a imagem da PEC 
287/2016, o que causará impacto a juízes 
e desembargadores. “O caráter nacional da 
magistratura pressupõe sistema previden-
ciário único, da mesma forma se impõe um 
estatuto com regramento uniforme”, afirma 
a associação, contrária ainda ao limite obri-
gatório de 65 anos para aposentadoria. A 
nota da AMB é assinada pelo seu presiden-
te Jayme de Oliveira.

A Ajufe declarou que a mudança do 
texto original não faz sentido, já que a re-
visão da Previdência baseou-se principal-
mente na crise enfrentada por estados e 

municípios. “Não há como tratar os iguais 
de forma desigual, onerando e empurran-
do um problema futuro para apenas algu-
mas categorias.”

Leia a nota da AJUFE:

“A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil – Ajufe e as associações regionais/
seccionais vêm a público, manifestar 
extrema preocupação com a notícia de 
que o governo federal pretende retirar os 
funcionários estaduais e municipais da 
reforma da previdência (PEC 287/2016), 
mantendo, contudo, a aplicação da refor-
ma aos servidores públicos federais e tra-
balhadores da iniciativa privada.

Desde o início da discussão de tal 
reforma, assim como da PEC dos gastos 
públicos, hoje emenda constitucional 
95/2016, foi trazido como mote para 
tais medidas a situação falimentar de 
muitos estados e municípios. Ora, diante 

de tal realidade, a notícia surgida ontem 
demonstra a absoluta falta de cuidado 
que há com a questão previdenciária, ao 
contrário do que tenta fazer crer o gover-
no federal.

De outro lado, não há como tratar 
os iguais de forma desigual, onerando 
e empurrando um problema futuro para 
apenas algumas categorias. Dar segui-
mento a essa proposta seria evidente 
absurdo, já que agora desfigurada sua 
ideia original de suposto sacrifício de to-
dos os envolvidos.

O caminho mais correto seria envolver 
a sociedade, debater, estudar e propor 
uma reforma que abrangesse vários as-
pectos envolvidos sobre a situação fiscal 
do país que, obviamente, não foi gerada 
pelos seus servidores públicos, aposenta-
dos e pensionistas.” 

Roberto Veloso, presidente da Ajufe


