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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Joaldo Oliveira (Vitória da Conquis-
ta), Antonio de Jesus Groba (17ª Vara), 
Simone Areas (SECAD), Luis Eduardo 
Espinheira (Barreiras), Romário Via-
na (18ª Vara), Manoel Pinto Rodrigues 
(NUCJU) e Marinalva Pereira (CS Gestão 
e Serviço). Amanhã: Dr. Iran Esmeraldo 
Leite, juiz federal da 16ª Vara, Palloma 
de Oliveira (Guanambi), Manoel Paim Fi-
lho (NUCJU) e Eliete Lamego (NUCRE). 
Domingo: Almir Marques dos Santos 
(Eunápolis), Carmen Rosa Gomes (22ª 
Vara), Saulo de Tarso Azevedo (Itabuna), 
Márcio Augusto Nepomuceno (NUASG), 
Juca Almeida Serra (Turma Recursal), 
Flaiva Eugênia Gomes (Guanambi) e 
Ronnie Cleuber Moreira (ambos de Gua-
nambi). Segunda-feira: Ana Sueli Mace-
do Araujo (NUCRE), Fernando Heiji Ho-
rota (Jequié), Juliana de Souza (Irecê), 
Renata Zacarias Silva (Feira de Santana) 
e Maria do Carmo Santos (Ilhéus).
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Justiça Federal Hoje -  A posse da nova 
Diretoria da ASSERJUF é hoje. Vocês po-
dem  aproveitar a entrevista para convidar 
os associados para o evento. 

Luzineide Oliveira - A nossa pos-
se acontece hoje em uma breve ceri-
mônia na Biblioteca  às 18h. Em se-
guida  ofereceremos um coquetel na  
sede da associação com música ao vivo 
com o grupo Salve, Salve Simpatia. Quere-
mos convidar nossos associados para par-
tilhar conosco desse momento de alegria.

JFH - Quem são os novos diretores?

Joiton Pimenta - Eu sou agente de se-
gurança e estou na Justiça Federal há 29 
anos. Esta será  minha quarta gestão na 
ASSERJUF. Estou indo para o segundo 
mandato como diretor executivo.

Luzineide Oliveira - Sou bibliotecária e 
também estou há 29 anos na Justiça Fe-
deral. Desde que aqui entrei sou associada 
da ASSERJUF. Já perdi a conta do número 
de diretorias que integrei. Fui da primeira 
chapa, ainda na diretoria presidida pelo 
saudoso Manoel Cedraz. Hoje eu sou vice-
-diretora executiva.

Márcia Rodrigues - Estou há 15 anos 
na Justiça como técnica judiciária. Faço 
parte da Direção da ASSERJUF há dois 
mandatos, indo para o terceiro. Atualmente 
sou vice-diretora administrativo-financeiro. 

Joilton Pimenta - Temos ainda os dire-
tores Manoel Pinto Rodrigues e Marlene de 
Jesus, respectivamente diretor e vice-dire-
tora de Benefício, Comunicação e Eventos 
e Josemi Oliveira na Direção Administrativa 
e Financeira.

JFH - Que avaliação vocês fazem do 
crescimento da associação nesses anos 
todos, ligada diretamente ao crescimento 
da própria Justiça Federal?

Joilton Pimenta - A ASSERJUF é uma 
instituição que cresceu vertiginosamente, 
tal qual a Justiça Federal. Nesse tempo, ela 
foi agregando mais associados e serviços 
prestados. Hoje, nós temos o prazer de ver 
ambas as instituições consolidadas.

Luzineide Oliveira - Hoje, a ASSERJUF 
oferece muito mais serviços do que no pas-
sado. Por exemplo, na área de convênios 
que são muito bons para os servidores que 
conseguem obter vantagens com os des-
contos em colégios para os filhos, faculda-
de para o próprio filiado e outros benefícios 
sociais. Temos cursos de inglês, academia, 
salão de beleza, salão de festas, farmácia.. 
Temos também os convênios com a Pro-

médica e a Odonto System, que são muito 
procurados e ótimas opções para servidores 
que não querem participar do Pró-Social.

Márcia Rodrigues - Temos também o 
espaço terapêutico, que é uma grande con-
quista nossa, responsável por uma redução 
significativa nos afastamentos de servido-
res do trabalho por conta de dores. Isso foi 
registrado inclusive em relatório da própria 
Justiça Federal. Temos isso aqui no nosso 
local trabalho onde o servidor conta com 
RPG, massagens terapêuticas diversas e 
outros serviços.

JFH - Essa é uma vantagem até para 
Justiça porque com a redução do afasta-
mento do servidor, a instituição ganha em 
produtividade. 

Joilton Pimenta - Há Seções Judiciárias 
no Brasil em que a própria Justiça paga 
profissionais que fazem ginástica laboral. 
Durante um tempo foi a ASSERJUF quem 
bancou esse programa aqui já que não po-
díamos esperar pela verba do Tribunal. E 
pretendemos retomar essa prática.

JFH - Como a Diretoria enfreta o desa-
fio de estar presente nas Subseções?

Luzineide Oliveira - De fato, há uma 
carência de serviços da ASSERJUF nas 
Subseções e queremos mudar este quadro 
levando alguns benefícios para o interior. 
Todavia, é preciso que tenhamos asso-
ciados nelas. Há Subseções em que não 
temos nenhum associado, então não tem 
nem como prestarmos algum serviço.

Márcia Rodrigues - É preciso que haja 
associados interessados no interior para 
que o volume de pessoas seja suficiente 
que justifique uma empresa, um curso ou 
uma academia, se interessarem em fazer 
convênio conosco. Nenhuma empresa vai 
fazer convênio com uma associação ou 
uma entidade que tem apenas um ou dois 
filiados. 

Luzineide Oliveira - Este é um dos la-
dos. A segunda coisa é que a Diretoria da 
ASSERJUF na capital não tem condições 

humanas e  físicas, de administrar uma 
estrutura da ASSERJUF numa Subseção. 
Todos nós temos nossos trabalhos diários 
normais, que já são pesados e dos quais 
não nos afastamos e que conciliamos com 
a Direção da ASSERJUF. Seria interessante 
que a ASSERJUF tivesse, nas Subseções 
servidores associados dispostos a fazer um 
papel de intermediário, um meio de campo 
com a Diretoria na capital. O ideal seria ter 
alguém por lá com interesse agregador jun-
to aos colegas. Não dá para a ASSERJUF 
fazer isso sozinha.

Joilton Pimenta - Nós estamos fazendo 
isso em Feira de Santana, que é mais perto 
de Salvador. Uma associada de lá já se co-
locou à disposição. 

JFH - A ASSERJUF também tem juí-
zes como associados. Os benefícios são os 
mesmos para servidores e magistrados?

Luzineide Oliveira - Sim, os mesmos. 
Temos 578 associados. São 456 em Sal-
vador, 29 no interior, 82 aposentados e 
pensionistas e 11 juízes. Essa adesão dos 
juízes à ASSERJUF nos dá muito orgulho 
porque mostra que eles confiam na nossa 
associação. Peço licença para citar seus 
nomes: os atuais desembargadores Neuza 
Alves e Cândido  Moraes, as juízes Nilza 
Reis, Arali Duarte, Marla Consuelo e Cyn-
thia Lopes e os juízes Wilson Alves, Carlos 
d’Ávila, Antonio Scarpa, Adão Duarte e até 
nosso diretor do Foro, Iran Esmeraldo Leite, 
que é nosso associado há vários anos. 

JFH - Qual é o valor da mensalidade?

Joilton Pimenta - A maioria paga R$ 
42,40, que é 1% do vencimento básico do 
técnico judiciário. Já os analistas e magis-
trados pagam R$ 69,57.

Márcia Rodrigues - Esse valor de men-
salidade é amplamente coberto pelos be-
nefícios auferidos pelos associados com 
nossos convênios. Mesmo que o associado 
utilize uma quantidade mínima de serviços 
que a associação oferece, como descontos 
em universidade, curso de inglês, espaço 

de festas infantis etc, só a economia que 
ele faz já compensa a mensalidade.

Luzineide Oliveira - Se a pessoa tiver 
pensando em não se associar ou se desas-
sociar por conta do valor da contribuição, 
acho que esse não é um pensamento muito 
inteligente. Basta ela se informar sobre o 
quanto pode ganhar sendo associada. Bas-
ta procurar no nosso site ou no escritório. 

JFH - A ASSERJUF também realiza vá-
rias atividades de integração.

Joilton PImenta - Muitas, como as tra-
dicionais festas de São João, campeonato 
de futebol, festa de confraternização...

Luzineide Oliveira - Páscoa, Dia das 
Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças...

Márcia Rodrigues - Caminhada Ecológi-
ca, Dia da Mulher, Brincadeira das Senhas...

Luzineide Oliveira - Com o crescimen-
to da Justiça, as pessoas naturalmente 
ficaram mais dispersas. Então, por mais 
que a ASSERJUF tenha o objetivo de agre-
gar as pessoas, é uma luta difícil mesmo 
porque naturalmente as pessoas ficam 
mais distantes.

Márcia Rodrigues - Tem que ter muita 
força de vontade e é isso que a diretoria 
faz. Apesar de todo o trabalho que dá, nós 
acreditamos que a qualidade de vida e o 
calor do ser humano valem à pena.

JFH - É uma atitude louvável porque 
outra entidade talvez já tivesse jogado a 
toalha, entregado os pontos ao ver que 
não está tendo uma resposta dos associa-
dos à altura do trabalho. No entanto a AS-
SERJUF continua insistindo. 

Luzineide Oliveira - No dia 29 de Agos-
to nós faremos 45 anos de existência. En-
tão a ASSERJUF é uma jovem senhora, 
cheia de vigor e de saúde. Tudo isso em 
prol dos nossos associados.

“A ASSERJUF é uma jovem senhora, cheia de vigor e saúde. 
Tudo isso em prol dos nossos associados”

Entrevista com a Diretoria da ASSERJUF que toma posse hoje

Cinco dos integrantes da nova Diretoria da ASSERJUF que toma posse hoje


