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24ª Vara promove confraternização
Os servidores da 

24ª Vara e o juiz fe-
deral daquela uni-
dade, Fábio Moreira 
Ramiro, se reuniram 
no último dia 7/12, 
em uma breve pausa 
na rotina de trabalho 
para um almoço es-
pecial  de confrater-
nização pré-natalina 
e para a comemoação 
por mais um ano de boa convivência e amizade entre os colegas.

Grupo Cantarolando faz apresentação 
natalina especial para terceirizados

O Grupo de Canto Cantarolando, regido 
pelo maestro Edvã Barbosa e formado por 
servidores e terceirizados desta Seccional re-
alizou uma bela apresentação especial na úl-
tima sexta-feira, 16/12, no Auditório Ministro 
Dias Trindade.

Os homenageados foram os funcionários 
terceirizados que na oportunidade ocupavam o 
auditório para uma audição inteiramente dedi-
cada a eles com quatro canções natalinas com 
arranjos do próprio maestro Edvã Barbosa.

A apresentação visava a abrilhantar a 
entrega dos presentes oferecidos pelos ser-
vidores e magistrados aos filhos dos tercei-
rizados na Árvore Solidária, iniciativa anual 
da ASSERJUF. Cerca de cem crianças foram 
presenteadas.

Foram apresentadas as canções Noite 
Santa, Greensleave, Está Chegando o Natal e 
Jingle Bells Rock. O Grupo Cantarolando é um 
coral mantido pela ASSERJUF, na sua maior 
parte, e pelo SINDJUFE.

“A FARRA DOS MARAJÁS - RESTABELECENDO A VERDADE”
A reportagem da REVISTA VEJA, edição 

2509, datada de 21.12.2016 (sic), págs. 
86/89, em matéria assinada pelo Sr. PIETER 
ZALIS, denominada “A FARRA DOS MARA-
JÁS” com chamada de capa em destaque, 
incluiu fotografia e texto com referências 
diretas à minha pessoa e a outros agentes 
públicos, formulando críticas e expondo ra-
ciocínio tortuoso para inserção indevida e 
leviana do meu nome como integrante do 
Poder Judiciário com altíssimo patamar re-
muneratório, um dos denominados “mara-
jás” do serviço público federal, contumaz 
transgressor do teto-limite estabelecido na 
Constituição Federal.

Venho a público desmentir as inverda-
des e ilações deturpadas contidas na mal-
dosa matéria, cuja publicação busca atin-
gir a honra e a dignidade deste magistrado 
federal e estimular o ódio e a maledicência 
contra toda a Magistratura Brasileira, numa 
quadra particularmente sombria da história 
republicana do nosso país.

Sou juiz federal com sede e jurisdição 
na 13ª Vara Cível Federal da Bahia, com 
ingresso na magistratura federal através 
de concurso público de provas e títulos 
no dia 31.5.1994, há mais de 22 (vinte 
e dois) anos, portanto, com serviços pres-
tados nas Seções Judiciárias do Maranhão 
(1994/1996) e da Bahia (1996 em diante), 
além de diversas convocações para o TRF/1ª 
Região.

Tenho ficha funcional limpa, nunca fui 
punido, processado ou julgado por conduta 
contrária à Constituição Federal, à Lei, às 
Normas regulamentares da profissão e ao 
Código de Ética da Magistratura Nacional.

Tenho ocupado, ao longo de mais de 40 
(quarenta) anos de serviço público, funções 
e cargos na hierarquia da carreira de juiz fe-
deral, sempre por merecimento, sem jamais 
sofrer qualquer admoestação ou censura do 
Tribunal Regional Federal da Primeira Re-
gião, ao qual me encontro vinculado.

Não exerço qualquer outra função remu-
nerada, tendo, nos vencimentos que recebo 
como magistrado federal, minha única fonte 
de renda.   

Os meus subsídios são pagos e fiscaliza-
dos pelos TRF/1ª Região, Conselho da Jus-
tiça Federal, Conselho Nacional de Justiça 
e Tribunal de Contas da União, recolhendo 
todos os impostos e contribuições devidos.

A remuneração mensal de juiz federal 
que percebo está rigorosamente adequa-
da ao teto constitucional e os seus valores 
são limpos, legítimos, não resultam de faina 
bandida ou da prática de ilícitos de quais-
quer espécies ou tipos.

Não conheço o jornalista que fez a ma-
téria e que a editora Abril houve por bem 
em imprimir e divulgar ao público de todo 
o país.

Nunca fui procurado pela equipe da 
VEJA, que preferiu colher a todos de sur-
presa, num final de semana terrível em que 
a minha imagem começou a circular por 
milhares de leitores, arrastando-me para o 
lodaçal em que chafurdam os larápios, os 
corruptos, os falsos, os espertalhões que 
sangram o país e mamam nas tetas dos ga-
nhos fáceis.

Não sem antes encher de apreensões mi-
nha família, meus colegas de ofício, meus 
amigos e os jurisdicionados que tenho ser-
vido, com abnegação, dedicação e profissio-
nalismo.

O título da matéria transpira o objetivo 
malsão da revista:  “A FARRA DOS MARA-
JÁS”, em alusão aos antigos príncipes da 
Índia, sob regime colonial britânico, que re-
giam glebas, mantinham alguns privilégios 
e tinham autorização de cobrança de parte 
de tributos devidos à Coroa Inglesa, amea-
lhando recursos que ampliavam a fortuna do 
potentado local.

Na jocosa transposição para a realidade 
brasileira, “marajá” passou a ser a pessoa 
que exerce cargo público e que recebe sa-
lário vultoso.

Não se amolda a um juiz com uma única 
fonte de renda o epíteto de rico.

Tampouco se justifica o ataque sorrateiro 
e covarde perpetrado pelo jornalista da edi-
tora Abril, quando afirma, levianamente, que 
o juiz federal baiano Carlos D’Avila Teixeira 
é um “convicto fura-teto”, fazendo alusão 
ao recebimento de valores, denominados de 
“vantagens eventuais”, situados muito além 
do salário.

Na realidade, a rubrica a que alude 
o articulista é verba indenizatória, obje-
to de requerimento administrativo, for-
mulado no procedimento nº 0006322-
56.2016.4.01.8004, protocolado em 
julho/2016, decorrente de férias vencidas 
nos exercícios de 2014 e 2015, acumuladas 
por imperiosa necessidade de serviço, com 
espeque no §1º do artigo 67 da Lei Comple-
mentar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magis-
tratura Nacional – LOMAN) e no artigo 16 
da Resolução nº 130/2010, do Conselho da 
Justiça Federal – CJF.

Não constitui qualquer privilégio, as fé-
rias são um direito dos trabalhadores, tan-
to da iniciativa privada, como do segmento 
público.

Por se tratar de verba de natureza inde-
nizatória, não se aplica o limite de teto re-
muneratório previsto nos artigos 37, inciso 
XI, 39, §4º e 93, inciso V, da Constituição 
Federal.

Além disso, trata-se de verba episódica 
(indenização), que não constitui qualquer 
contumácia remuneratória, o que desmente 
o raciocínio distorcido, exposto na malfada-
da matéria.

O que se percebe na subalterna intenção 
da revista e do redator do artigo é o objetivo 
mesquinho de abalar a imagem e a dignida-
de da magistratura federal, através de ata-
que dirigido aos seus membros.

A quem interessa este ataque orques-
trado, municiado por áulicos, sedentos por 
novos escândalos? 

Como não se encontram vestígios de pre-
varicação na conduta dos juízes federais, 
pinça-se, aqui e acolá, através de sítios e 
portais de transparência, informações sobre 
rubricas de pagamentos, sem se dar ao mí-
nimo trabalho de checar os dados, cotejá-los 
com outras fontes e se informar sobre origem 
e base legal autorizadora desses valores.

Ao transpor os limites do respeito à digni-
dade e honradez de um juiz federal, cônscio 
de suas responsabilidades e em pleno exer-
cício do cargo público conquistado através 
de concurso, com ficha funcional imaculada 
e sem qualquer antecedente policial ou cri-
minal, a revista, o jornalista e a editora que 
os sustenta terão de responder por suas con-
dutas, rigorosamente, dentro da lei.

Serão adotadas medidas para o ingresso 
em juízo com representações e demandas, 
nas esferas cível e criminal, contra os res-
ponsáveis, incluindo a veiculação do direito 
de resposta, com base na salvaguarda espe-
cífica da lei de imprensa em vigor.

Não arredarei um passo na busca da 
mais completa reparação pelos danos que 
estão sendo causados à minha pessoa, à 
minha família, aos meus colegas e amigos, 
muito embora o estrago já se torne visível, 
a nódoa subjetiva e as mágoas já se encon-
trem espalhadas em cada banca de revistas 
dos principais pontos de venda do país.

Salvador (BA), 19 de dezembro de 2016.

CARLOS D’ÁVILA TEIXEIRA - Juiz Fe-
deral da Bahia – 13ª Vara Cível Federal 
- Matrícula TRF1 n. 110” 

Magistrada, servidores, estagiários e voluntários da Subseção Judiciária de Itabuna reuni-
ram-se  em um almoço, no último dia 15/12, para confraternizarem após mais um ano forense.

A juíza federal Maízia Pamponet e os diretores de Secretaria, Daniela Malta e Luiz Carlos 
Souza Vasconcelos, fizeram breves discursos agradecendo a todos o empenho dedicado duran-
te 2016 e almejando bons votos para o ano que se inicia.

Foram exibidos um vídeo 
motivacional com mensagem 
de reflexão sobre a significân-
cia da vida e fotos das passa-
gens que marcaram o decorrer 
do ano da Subseção.

Após a exibição, todos se 
deliciaram com o almoço que 
foi servido em um clima de 
muita descontração.

Subseção de Itabuna também 
realiza confraternização


