
Aniversariantes
Hoje: Dr. Alex Schramm de Rocha, juiz federal substituto da 8ª Vara, Elizabete Tereza 
Cardoso (9ª Vara), João Carlos Mota (17ª Vara) e Luciana Marques Imbassahy (NU-
COI). Amanhã: Rômulo de Souza Batista (9ª Vara), Laura de Assis Oliveira (19ª Vara), 
Maria Aparecida Carvalho (NUCJU), Vitória Souza Moura (NUCRE), Maria Bernadete 
Costa e Maria Constância Costa (ambas de Feira de Santana). Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Margem

da Palavra
Deficiência não é 

antônimo de eficiência
Segue uma crítica construtiva, es-

clarecedora e necessária.
Ao ler a matéria “CJF se mobili-

za para resolver problemas nos JEFs 
detectados em pesquisa”, no JFH de 
27/9, percebi um erro muito usual, que 
me motivou a escrever esta crítica.

O trecho que me chamou a atenção 
diz: “A segunda investigação contribuiu 
para a correção de deficiências detec-
tadas”.

É bastante comum verificar na im-
prensa esse tipo de erro apontado no 
campo “assunto”. Usualmente, as pes-
soas ao apontarem falhas ou defeitos 
em prestações de serviços, afirmam 
que o serviço não foi prestado com a 
devida eficiência, abreviando que o ser-
viço foi deficiente. 

O contrário de eficiência é inefici-
ência. Não se trata, apenas, de uma 
correção gramatical que, por si, já se 
justifica, mas um rigor técnico neces-
sário, visto que o erro/equívoco revela 
uma forma de pensar e de sentir e que 
afeta e recrudesce o preconceito contra 
pessoas com deficiência. 

A palavra deficiência deve ser usada 
normalmente, sem pudores ou pruridos, 
mas de forma adequada. Na esperança 
de ter sido útil, espero não me deparar 
com referido erro nas próximas redações.

DEFICIÊNCIA: 1.Falta; falha; carên-
cia. 2. Imperfeição; defeito.3. Med. In-
suficiência.

INEFICIÊNCIA: 1.Falta de eficiência. 
EFICIÊNCIA: 1. Ação, força, virtude 

de produzir um efeito; eficácia.
Liliana Valéria Almeida  (12ª Vara)

RESPOSTA DA REDAÇÃO
Agradecemos a contribuição de Li-

liana Valéria e esclarecemos que o texto 
original é da lavra do CJF. 

Contudo, voltando ao trecho desta-
cado por nossa colega e às definições 
por ela apresentadas, não verificamos 
contradições. O trecho em destaque foi: 
“a segunda investigação contribuiu para 
a correção de deficiências detectadas”. 
Os significados do termo “deficiência” 
apresentados como corretos foram “1. 
Falta; falha; carência. 2. Imperfeição; 
defeito. 3. Med. Insuficiência”. Se, no 
texto, substituirmos a expressão “defi-
ciência” por “falha”, teremos o seguinte 
resultado: “a segunda investigação con-
tribuiu para a correção de falhas detec-
tadas”. Como se vê, o sentido e contexto 
permanecem absolutamente coerentes 
ao seguirmos rigorosamente as orienta-
ções de Liliana Valéria, donde se con-
clui que o texto original está correto.

O Conselho da Justiça Federal suspen-
deu a eficácia da Resolução 239/2013 que 
regulamentava, na Justiça Federal, o cum-
primento das decisões proferidas pelo STF 
em ações de mandado de injunção que de-
terminem a aplicação da Lei 8.213/1991, 
na análise de pedidos de concessão de 
aposentadoria especial e de conversão de 
tempo de serviço prestado em condições 
especiais em tempo de serviço comum.

A decisão atendeu ao pedido da Se-
cretaria de Recursos Humanos do CJF, 
que alertou sobre a suspensão da Orien-

CJF suspende resolução 
sobre conversão de tempo 

de serviço especial em comum
tação Normativa 10/2010, do Ministério 
do Planejamento – que passa por revisão 
para traçar procedimentos mais rigorosos 
e precisos sobre esses processos de con-
cessão de aposentadoria. Segundo acórdão 
do TCU, o Ministério do Planejamento não 
tem competência legal para regulamentar o 
regime próprio da previdência social. 

O presidente do CJF sugeriu a suspensão 
da Resolução até a edição de novo regula-
mento sobre o tema. A norma da Justiça 
Federal afetava a concessão de aposenta-
doria especial solicitada com base na Lei 
8.213/91 e amparados por mandado de 
injunção. A Resolução também alcançava 
aqueles que queiram pedir a comprovação 
e conversão em tempo de serviço comum 
do tempo de serviço especial prestado por 
servidores submetidos ao regime celetista, 
anterior ao regime jurídico estatuído pela 
Lei 8.112/1990. (Fonte: CJF)

2º Seminário Nacional 
de Museus e Centros de 
Memória do Judiciário 

O TRF2 e o Centro Cultural Justiça Fe-
deral promovem, entre 14 e 18/10 o 2º Se-
minário Nacional de Museus e Centros de 
Memória do Poder Judiciário visando a pro-
mover o intercâmbio de experiências entre 
os museus e centros de memória vinculados 
ao Poder Judiciário, de forma a estimular a 
implantação de ações sistêmicas e de cola-
boração mútua para preservação e promo-
ção da memória/história do Judiciário.

O evento abordará temas que serão de 
grande interesse para magistrados, ges-
tores de iniciativas de memória e demais 
servidores do Poder Judiciário, profissio-
nais que atuam no campo dos museus e 
dos centros de memória, pesquisadores e 
profissionais atuantes na área e estudantes 
universitários.

O seminário é gratuito e as inscrições 
estarão abertas até 11/10. A programação 
e as inscrições encontram-se disponíveis 
no site http://www10.trf2.jus.br/eventos/. 
Mais informações podem ser obtidas pela 
internet: www.ccjf.trf2.gov.br, pelo e-mail 
ccjf@trf2.jus.br ou pelos telefones (021) 
3261-2566/2551.

Para a ministra Eliana Calmon, 
Imprensa foi fundamental para vencer 
o corporativismo do Poder Judiciário

Na abertura do curso O Magistrado 
e a Mídia na Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados 
Ministro Sálvio de Figueiredo (Enfam), 
a ministra Eliana Calmon disse que o 
apoio dos meios de comunicação foi es-
sencial na luta contra o corporativismo 
no Judiciário. 

Ministra do STJ e diretora-geral da 
Enfam, Eliana Calmon foi corregedora 
do CNJ de 2010 a 2012, período em 
que enfrentou a resistência de parte da 
magistratura às apurações de irregulari-
dades conduzidas pelo órgão. Ao lem-
brar esse período, a ministra disse que 
foi “salva” pela mídia, pois graças ao apoio 
dos meios de comunicação conseguiu ven-
cer o corporativismo. 

“A maioria dos juízes é muito honesta 
e esforçada, mas ainda tem uma cultura 
muito fechada. Quando as ações da cor-
regedoria começaram a ser divulgadas, 

muitos se sentiram expostos e desconfor-
táveis. Alguns quiseram que as irregula-
ridades fossem resolvidas nos bastidores, 
como ocorria antes”, destacou. 

Para a ministra, isso não funciona mais, 
pois, com a liberdade de expressão, os er-
ros sempre vêm à tona. “Apontar os maus 
juízes, que felizmente são a minoria, e to-
mar providências contra eles é algo que 
melhora a imagem da Justiça”, disse. 

O curso O Magistrado e a Mídia é uma 
iniciativa da Enfam para melhorar a inte-
ração entre a magistratura e os meios de 
comunicação. Nesta primeira edição foram 
reunidos 20 juízes que passarão por trei-
namento teórico e prático sobre como lidar 
com os meios de comunicação. 

A ministra Eliana Calmon apontou que 
esses primeiros participantes serão “os 
arautos de uma maior abertura dos tribu-
nais para a imprensa”. Para ela, a Justiça 
deve se abrir mais a críticas e estar pronta a 
prestar esclarecimentos para a sociedade. 

Na abertura do evento, o jornalista 
Rodrigo Haidar, que cobre o Judiciário há 

quase 20 anos, destacou que muitas ve-
zes os juízes não sabem o básico sobre 
como lidar com jornalistas. “Vimos um 
grande aumento na procura pela Justi-
ça. Entre 2002 e 2012, por exemplo, 
as ações do STJ subiram de 155 mil 
para 289 mil. Isso coloca os holofotes 
no Judiciário”, observou. 

O jornalista também apontou que 
todos os temas relevantes para a socie-
dade acabam passando pelos tribunais, 
como a Lei Seca, a união homoafetiva 
e outras questões. “Há uma demanda 
de informação e o jornalista vai atrás 
disso”, afirmou. 

Para Haidar, juízes e jornalistas têm 
linguagens diferentes e necessidades di-
ferentes. “O juiz não entende a urgência 
do jornalista, que tem um editor nos seus 
calcanhares, cobrando a matéria”, disse. 
Ele salientou que é preciso romper barrei-
ras e garantir que os jornalistas compre-
endam o que está ocorrendo. “Temos que 
vencer o ‘dilema Tostines’: o jornalista 
erra porque o juiz não fala com ele ou o 
juiz não fala com o jornalista porque ele 
erra”, completou. 

Fechando o primeiro ciclo de debates, 
o desembargador Mairan Maia, do TRF3, 
destacou que é a imprensa que torna os 
fatos importantes para a população. “Já 
passei por vários problemas para me co-
municar com a mídia. Mas entendi rápido 
a importância, para a sociedade, de que 
os magistrados sejam claros”, opinou. 

O desembargador também declarou que 
o magistrado precisa ter em mente que não 
deve falar como se estivesse escrevendo 
uma sentença, mas manter a essência da 
mensagem. (Fonte: STJ)
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