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Emoção marca solenidade de outorga 
de títulos de Cidadão Baiano a magistrados

O Plenário da Assembleia Legislativa 
da Bahia ficou lotado na tarde da última 
quinta-feira, 27/8, para a Sessão Solene de 
Outorga dos Títulos de Cidadão Baiano ao 
presidente do TRF da 1ª Região, desem-
bargador federal Cândido Ribeiro, e ao juiz 
federal Antônio Oswaldo Scarpa.

O primeiro, maranhense de nascimen-
to, e o segundo, mineiro, foram recebidos e 
aplaudidos de pé por uma plateia compos-
ta por inúmeros juízes federais e estaduais, 
desembargadores, advogados, estudantes, 
servidores da Justiça Federal, políticos, 
amigos e familiares dos homenageados.

Coube aos deputados estaduais Augus-
to Castro e Luciano Simões Filho, autores 
da iniciativa dos projetos de outorga, fazer 
os discursos iniciais de saudação dos ho-
menageados. O deputado Augusto Castro 
louvou as qualidades de magistrado do 
presidente do TRF1 e a sua simplicidade. 
Não deixou, porém, de lembrar que hoje o 
gigantesco TRF da 1ª Região precisar ser 
dividido com a criação do TRF da 8ª Re-

gião que abrigará os 
Estados de Bahia e de 
Sergipe.

Já o deputado Lu-
ciano Simões Filho 
definiu o juiz Scarpa, 
entre outras palavras, 
como defensor da jus-
tiça e homem pauta-
do pela pacificação 
social e pelos valores 
da liberdade huma-
na. Pediu que todos 
aplaudissem o home-
nageado, o que levou a 

plateia a ovacionar, de pé e durante longos 
minutos, o juiz federal Antonio Scarpa.

O magistrado desculpou-se pela emo-
ção pela qual estava tomado e afirmou 
que o título de cidadão baiano é o maior 
que um brasileiro nascido fora da Bahia 
pode receber. Fez uma retrospectiva da 
sua vida profissional antes de vir para nos-
so Estado, dizendo que esta foi uma opção 
consciente e muito marcada pela religiosi-
dade do povo e a legendária hospitalidade 
baiana, fruto da mistura da herança portu-
guesa e da influência africana 

Segundo o magistrado, ele já sentia sau-
dades da Bahia antes mesmo de conhecer o 
Estado uma vez que a Bahia está presente 
no imaginário de todo brasileiro seja através 
dos personagens dos livros de Jorge Ama-
do, seja através da melodia das canções de 
Caymmi, das gravuras e fotografias de Cari-
bé e Pierre Verger, dois estrangeiros que es-
colheram a Bahia para viver, ou mesmo das 
lições de tantos poetas e mestres baianos 
do Direito.

PLC 28/2015 - O ma-
gistrado foi novamente 
muito aplaudido quando 
lembrou que a reconhecida 
qualidade do trabalho da 
Justiça Federal, em gran-
de medida se deve ao seu 
eficiente qualificado qua-
dro de servidores. Nesse 
sentido, declarou que para 
que essa qualidade seja 
mantida é necessário que 
esses servidores tenham o 
merecido reconhecimento 
salarial e assim ele se unia 
à luta do servidores pela aprovação do PLC 
28/2015, luta esta que ele considera justa e 
legítima: “Este conjunto de esforçados ser-
vidores são fundamentais para que a Justi-
ça Federal continue  a ser reconhecida pela 
sua eficácia, celeridade e confiabilidade”. 

O juiz federal homenageado também 
apontou  a importância da criação do Tri-
bunal Regional Federal da 8ª Região, já 
que o segundo grau da Justiça Federal não 
acompanhou o crescimento verificado com 
a mudança do perfil da nossa instituição 
após a criação dos Juizados Especiaias 
Federais e as diversas Subseções Judi-
ciárias em cidades do interior do Estado. 
Hoje, segundo o juiz, o TRF1 tem apenas 
27 desembargadores sobrecarregados com 
causas de milhares de pessoas angustiadas 
pela solução dos seus conflitos.

Finalizou seu discurso prometendo 
honrar ainda mais o nome da Bahia e 
continuar a ser merecedor desse título de 
Cidadão Baiano recebido com tamanha 
generosidade.

Em seu discurso, o desembargador  
federal Cândido Ribeiro se disse extrema-
mente lisonjeado com a homenagem prin-
cipalmente porque originária da Bahia, Es-
tado-berço do Brasil. Disse que ser baiano 
é um privilégio e mais ainda por ter sido 
concedido pela generosidade da Assem-
bleia Legislativa. Lembrou que a Bahia é 
como uma miniatura do Brasil, contendo 
um Brasil dentro de si e afirmou que a exis-
tência de tantas Subseções Judiciárias no 
nosso Estado é reflexo da sua importância. 

Após citar inúmeros dados sobre a ri-
queza material do nosso Estado, o ma-
gistrado garantiu que a maior riqueza da 
Bahia é a sua gente, que deu a País, e con-
tinua dando, nomes de escol. Finalizou seu 
discurso de modo singelo repetindo trecho 
da célebre canção “Você já Foi à Bahia”, de 
Dorival Caymmi: “ Tudo, tudo na Bahia/Faz 
a gente querer bem/A Bahia tem um jeito,/
Que nenhuma terra tem!”.

A Associação dos Servidores da Justiça 
Federal - ASSERJUF, fez questão de, com 
duas grandes faixas expostas na galeria do 
Plenário da Assembleia, render homena-
gens ao presidente do TRF1 e ao juiz fe-
deral diretor do Foro Iran Esmeraldo Leite 
pelo apoio manifestado por ambos ao PLC 
28/2015 e também ao Dr. Scarpa e ao de-
sembargador Candido Ribeiro pelos novos 
títulos de Cidadão Baiano.

O contingenciamento da Justiça Fede-
ral neste ano foi um dos temas debatidos 
nas oficinas que integraram o I Encontro 
Executando a Estratégia na Justiça Fede-
ral, realizado na sede do CJF, nesta quinta-
-feira, 27/8. O valor contingenciado para 
a Justiça Federal em 2015 é de quase R$ 
212 milhões, um aumento de 309,77% 
na comparação entre o terceiro bimestre e 
o mesmo período de 2014. Esse montan-
te não poderá ser gasto até que haja uma 
nova avaliação bimestral pelo Executivo.  

Esses dados foram apresentados pelo 
secretário da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Finanças do CJF, Gustavo Bi-
calho, na oficina Contingenciamento, coor-
denada pelo secretário-geral do órgão, juiz 
federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, e que 
contou com a presença dos presidentes e/
ou representantes dos cinco tribunais regio-
nais federais, magistrados, diretores-gerais 
e servidores das áreas de orçamento. Jun-
tos, eles debateram as melhores maneiras 
de otimizar o orçamento da Justiça Federal. 

Magistrados e técnicos discutem 
contingenciamento do Judiciário em 

encontro no Conselho da Justiça Federal
“Tentamos tirar o maior proveito dessa 

reunião, pois foi um tema muito impor-
tante para se debater. Estamos aos poucos 
dando cumprimento ao Plano Estratégico 
da Justiça Federal. Por isso, essas discus-
sões são essenciais para ajustar os planos 
e as ações da Justiça Federal de 2020, 
com vistas a melhorar a prestação judi-
cial”, disse o juiz federal Erivaldo Ribeiro.  

Receitas x Despesas - Gustavo Bicalho 
explicou que o contingenciamento ocorre 
porque a arrecadação de receitas se mostra 
inferior à prevista à época da tramitação 
da proposta orçamentária no Congresso 
Nacional. “Isso provoca a necessidade de 
redução dos gastos públicos, mesmo os 
aprovados na LOA. Esse efeito tem o nome 
de contigenciamento”, disse. Ele esclare-
ceu ainda que somente as despesas carac-
terizadas como discricionárias podem ser 
afetadas. As tidas como obrigatórias, como 
pessoal, benefícios e assistência jurídica a 
pessoas carentes estão excluídas. 

Na avaliação bimestral do Poder Execu-
tivo, de acordo com o secretário, existem 
três possibilidades: manter, diminuir ou 
aumentar. “Como regra geral, o valor do 
contingenciamento é maior nas unidades 
em que as despesas são voltadas para pro-
jetos, tendo em vista que a metodologia de 
cálculo disposto na LDO, determina que a 
base contingenciável tem como critério a 
exclusão das despesas obrigatórias e as 
atividades (custeio)”, ponderou. O secretá-
rio esclareceu que os projetos como obras e 
implantação de Varas fazem parte da base 
contingenciável. Por isso, as unidades com 
maior volume em projetos terão maior pro-
porção no valor que não pode ser gasto.   

 Oficinas - Mais quatro oficinas fize-
ram parte da programação matutina do I 
Encontro Executando a Estratégia na Jus-
tiça Federal: Estatística, Indicadores Or-
çamentários, Sistema Nacional e Projetos 
Estratégicos. Os trabalhos tiveram palestra 
da ministra Laurita Vaz, vice-presidente do 
CJF e STJ


