
Edição n. 4.291. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 11/05/2015.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Saulo José Casali Bahia, juiz fe-
deral da 11ª Vara, Sabel Mariana Brito 
(22ª Vara), Rannieri de Almeida (Paulo 
Afonso), Dra. Isabel (Fundação José Sil-
veira), Fábio de Santana Costa (VIPAC), 
Silvia Souza Silva (Eunápolis), Maria 
Raimunda da Silva Oliveira (5ª Vara) e 
Andresa Alves Fernandes (20ª Vara). 
Amanhã: Érica Horrana Lemos Nasci-
mento (Jequié), Francisca Coelho de 
Rose da Silva (Eunápolis), Marcelo 
Tony Patterson de Almeida (3ª Vara), 
José Bonfim (TECTENGE) e Moysés 
Barbosa de Castro Dourado (2ª Vara).

Parabéns!!!
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Margem
da Palavra

O céu dos inocentes

Há alguns dias, descendo do ôni-
bus em frente à sede da Justiça Fe-
deral, observei o colega Cristiano, 
do Pró-Social, ajoelhado no grama-
do. Aproximei-me e ele me mostrou 
o pequeno cão deitado na grama. O 
animalzinho havia sido atropelado no 
feriado do dia anterior, 21 de abril, 
e ali se encontrava desde a véspera, 
sem socorro. 

Como Cristiano trabalha com saú-
de, estava aplicando anti-séptico nos 
ferimentos. Havia tentado dar água, 
mas o bichinho precisava de trata-
mento urgente. 

Pensei em vários colegas da Jus-
tiça Federal que amam animais e fui 
procurá-los: Izilda, Denise, Gésner, 
Ione, Márcia, Andréa, Camila e, gra-
ças a Deus, tantos outros que se im-
portam, que se incomodam com o so-
frimento dessas indefesas criaturas. 

Falei com Izilda (Bilbioteca) que 
contatou Valdeci (CS), que falou com 
Denise (NUTEC) e, enfim, o cachorri-
nho foi  levado para uma clínica.

Divido esse triste episódio com os 
demais colegas para manter acesa a 
chama da esperança nas pessoas. 

Entre nós, servidores, há movi-
mentos frequentes para ajudar al-
guém. De vez em quando até lemos 
os agradecimentos. Mas há quem não 
pode sequer agradecer.

É belo ver a solidariedade entre as 
pessoas, mas é mais belo ainda ver 
a solidariedade para com essas inde-
fesas criaturinhas. E assim como eu 
creio que nenhum gesto de amor será 
perdido e terá sua recompensa num 
futuro céu, penso que também há um 
céu para esses seres inocentes onde 
nunca mais serão molestadas por se-
res desumanos. 

Um lugar sem sofrimento, um céu 
onde está agora o cãozinho que não 
resistiu ao atropelamento, mas que 
antes de partir provou do amor que 
não espera recompensas.

Luzineide Oliveira (Biblioteca)

Tudo delas, nada nosso!
O leitor certamente percebeu que o título acima é uma referência ao hit do último 

carnaval tornado famoso pelo cantor Igor Canário:  “Tudo Nosso e Nada Deles”. Na 
foto, você verá 16 mulheres e apenas três homens, em uma evidente minoria.

Trata-se do chá de fraldas das servidoras Johene Nolasco e Cecília Vicentini que 
foi realizado na 16ª Vara no último 30/4. À festinha, compareceram, para prestigiar 
as futuras mamães, as ex-servidoras da 16ª Vara que estão hoje lotadas em outras 
unidades.

Não bastasse o domínio absoluto das mulheres naquela vara, ainda estão chegan-
do mais duas meninas para reforçar o time. São elas: Sofia, segunda filha de Johene; 
e Natália, a pimogênita de Cecília. Ambas devem estar nascendo ainda este mês. 

Parabéns às novas mamães.

Novo corregedor-geral 
da Justiça Federal 

priorizará conciliação 
O ministro do STJ Jorge Mussi tomou 

posse como novo corregedor-geral da 
Justiça Federal, sucedendo ao ministro 
Humberto Martins, que permaneceu no 
cargo por 13 meses.

Mussi anunciou durante a cerimônia 
que a prioridade de sua gestão será es-
timular e normatizar a conciliação. “Te-
nho consciência de que a conciliação na 
Justiça Federal é difícil porque envolve 
o Poder Público, onde há a cultura de 
sempre recorrer”, disse. Ele contou que, 
quando exerceu a presidência do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, a concilia-
ção chegou a 70% dos processos.  

Para o ministro, é preciso dar uma 
resposta mais rápida às pessoas que 
buscam solução no Judiciário, imple-
mentando medidas que melhorem a qua-
lidade dos serviços prestados. Ele citou 
dados do Conselho Nacional de Justiça, 
segundo os quais há um processo judicial 
em tramitação para cada dois brasileiros. 

Entidades de magistrados apontam 
inconstitucionalidade em “PEC da Bengala”
Diversas associações de juí-

zes criticaram a aprovação da PEC 
457/2005, conhecida como PEC da 
Bengala. Algumas delas vão além e 
alegam que a PEC é inconstitucional 
por ter vício de iniciativa.

O argumento é semelhante ao 
utilizado pela Associação Nacional 
dos Procuradores Federais em ADIN 
movida no STF para contestar a 
criação de novos TRFs, estabelecida 
pela EC 73/2013. Para a entidade, 
leis que alteram o funcionamento do Ju-
diciário devem ser propostas ao Congres-
so pelo STF ou por tribunais superiores, 
conforme artigo 96, II, alíneas “a” e “b”, 
da Constituição.

O então presidente do Supremo, Jo-
aquim Barbosa, notório opositor da me-
dida, concedeu liminar suspendendo os 
novos TRFs. A ação ainda não julgada no 
mérito e a decisão perdura até hoje.

Da mesma forma, entidades represen-
tativas de juízes sustentam que, para ter 
validade, a PEC deveria ter sido proposta 
pelo Judiciário, e não por um senador. 

Na visão do presidente da Anamatra, 
Germano Siqueira “Há matérias já leva-
das ao STF pela Anamatra, Ajufe e AMB 

discutindo exatamente questões refe-
rentes a vício de iniciativa e à própria 
sede legislativa em que foram conso-
lidadas algumas questões. No caso da 
elevação da idade para aposentadoria 
compulsória com reflexos no Judiciário, 
é uma questão que pode passar por essa 
análise”, opina Siqueira.

Segundo o presidente da Ajufe, An-
tônio César Bochenek, a elevação da 
idade-limite que um ministro do STF ou 
tribunal superior pode ficar na ativa só 
seria inconstitucional se tivesse sido feita 
por meio de legislação infraconstitucio-
nal: “Nesse caso, além de inconstitu-
cional, se tivesse partido de iniciativa 
parlamentar, a lei ordinária seria tam-
bém um atentado à [cláusula pétrea da] 
separação dos Poderes”.

Mas como a mudança foi feita por 
emenda constitucional, ela é legítima, 
afirma Bochenek. Além disso, ele tem 
a opinião de que o Judiciário não pode 
apresentar PECs, as quais são de compe-
tência apenas do presidente da Repúbli-
ca, de deputados federais, senadores, e 
das Assembleias Legislativas.

Essa interpretação é compartilha-
da pelo presidente da AMB, João Ri-
cardo Costa. De acordo com o juiz, 
o Congresso pode legislar em qual-
quer matéria constitucional. Logo, o 
STF não poderia derrubar a PEC da 
Bengala por desconformidade com a 
Constituição.

Embora divirjam quanto à consti-
tucionalidade da Emenda da Bengala, 
as associações são unânimes em cri-
ticar a aposentadoria compulsória aos 

75 anos. Para elas, isso tornará a carrei-
ra da magistratura menos atraente, uma 
vez que ficará mais difícil ser promovido. 
Como efeito, bons quadros vão se afastar 
da profissão e preferir ingressar no Minis-
tério Público ou continuar na advocacia, 
alegam.

As entidades também defendem que 
a mudança pode engessar o desenvolvi-
mento da jurisprudência, uma vez que 
magistrados permaneceriam por tempo 
excessivo nos tribunais.

PROGRAMA INTEIRO TEOR           
ENTREVISTA JUIZ TOURINHO 

NETO SOBRE PEC DA BENGALA

O Programa Inteiro Teor – a revista 
eletrônica do TRF da 1ª Região na TV 
Justiça – apresenta, na edição desta se-
mana, entrevista com o juiz aposentado 
Tourinho Neto sobre a aprovação da PEC 
da Bengala.

O programa Inteiro Teor inédito vai ao 
ar no dia 13/5 (quarta-feira), às 9h30, e 
no dia 15/5 (sexta-feira), às 6h30.

Fonte AJUFE e TRF1


