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Aniversariantes
Hoje: Sandra Barco Nogueira, direto-
ra de Secretaria da 12ª Vara e Paloma 
Sampaio Nunes da Silva (NUCJU).
Amanhã: Emily Silva de Oliveira (Tur-
ma Recursal), Fernanda Cristina Oli-
veira Sampaio (24ª Vara) e Rudá Pa-
raguassu Pontes Monteiro (NUTEC).
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Primeira Região
na WEB TV Edição 216
 Seminário da Justiça Federal em Tu-

curuí no Pará debate o tema “Justiça e De-
senvolvimento”;    Encontro  de diretores 
de secretarias de vara é realizado na sede 
da Seção Judiciária do Piauí, no PA;  
Juiz federal João Luiz de Sousa toma pos-
se no cargo de desembargador federal do 
TRF da Primeira Região;   Realizado em 
Brasília, treinamento com os diretores dos 
núcleos de apoio às turmas recursais  das 
14 unidades federativas que integram a 
1ª Região.  Processo Judicial Eletrônico 
começa a funcionar no TRF e na Justiça 
Federal do Distrito Federal.  Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Juízes federais divulgam “Carta da Bahia”, 
aprovada em Encontro Nacional da Ajufe 

Os magistrados federais reunidos no 
XXXI Encontro Nacional da Ajufe, realiza-
do de 5 e 8 de dezembro, com participa-
ção de 200 juízes federais, apresentam à 
sociedade a Carta da Bahia.

“A Justiça Federal foi instalada no 
Brasil junto com a República e hoje é 
um dos pilares da democracia pulsan-
te, marcada pelo pioneirismo no serviço 
público e vanguarda do sistema judicial.

A Ajufe tem contribuído significativa-
mente neste processo nos últimos anos 
para a solidificação dos juizados espe-

ciais, da informatização do pro-
cesso judicial, da segurança dos 
juízes, da conciliação e do jul-
gamento dos casos de corrupção 
e crimes contra a administração 
pública.

A eliminação da corrupção 
tem sido a bandeira defendida 
pela Ajufe e substrato necessário 
para melhores condições de vida 
e oportunidades para todos os 
brasileiros. Por isto, a Ajufe de-

fende a independência judicial de todos 
os magistrados para realizarem as suas 
funções, bem como a valorização da ma-
gistratura para a sedimentação de uma 
democracia brasileira forte e intensa.

Para tanto, é de suma relevância o 
apoio das atividades dos magistrados 
federais por parte dos dirigentes dos 
Tribunais e Conselhos, para prossegui-
mento das atividades jurisdicionais sem 
interferências e ingerências externas 
prejudiciais ao trabalho dos juízes, me-
dida que fortalecerá o amadurecimento 
das instituições democráticas.

Neste sentido, a Ajufe fomentará o 
debate destes temas, principalmente no 
seminário que será realizado no próximo 
ano em comemoração aos 125 anos da 
instalação da Justiça Federal no Brasil.

Entretanto, a magistratura federal 
ressente-se da falta de implementação 
da simetria integral com o Ministério 
Público Federal e da unicidade da ma-
gistratura nacional. A Ajufe não descan-
sará enquanto não alcançar o pleno êxi-
to na defesa dos direitos e prerrogativas 
dos magistrados federais brasileiros.

Para finalizar, os associados da Aju-
fe reunidos no XXXI Encontro Nacional 
reforçam a necessidade de democrati-
zação do judiciário e de o Supremo Tri-
bunal Federal contar com magistrados 
federais como Ministros. Há valiosos e 
operosos magistrados federais que cer-
tamente bem desempenhariam esta re-
levante função, entre os quais, Sérgio 
Moro, Fausto de Sanctis, Leandro Paul-
sen, os mais votados da última consulta 
realizada pela Ajufe”. 

Fonte: AJUFE

A Revolução dos Bichos
Este livro de George Orwell, em tom 

de fábula gira em torno dos animais 
de uma granja que, insatisfeitos com 
tanta exploração e, seguindo a lideran-
ça dos porcos, fazem uma revolução e 
tomam conta da granja.

Liberdade! Final-
mente estão livres do 
homem – “a causa 
principal  da fome e 
da sobrecarga de tra-
balho” e agora plan-
tam e colhem em 
beneficio próprio num 
sistema igualitário. 
Mas a revolução aca-
ba se mostrando uma 
tirania e os líderes desse regime tota-
litário são exatamente os porcos, que 
usufruem de privilégios e, progressiva-
mente, restituem a opressão. 

Escrita em plena Segunda Guerra 
Mundial e publicada em 1945, essa 
pequena narrativa causou desconforto 
ao satirizar ferozmente a ditadura sta-
linista numa época em que os soviéti-
cos ainda eram aliados do Ocidente na 
luta contra o eixo nazifascista.

Depois das profundas transforma-
ções políticas que mudaram a fisiono-
mia do planeta nas últimas décadas, 
a pequena obra-prima de Orwell pode 
ser vista sem o viés ideológico redu-
cionista. Quase 70 anos depois de es-
crita, ela mantém o viço e o brilho de 
uma alegoria perene sobre as fraque-
zas humanas que levam à corrosão 
dos grandes projetos de revolução po-
lítica. É irônico que o escritor, para fa-
zer esse retrato cruel da humanidade, 
tenha recorrido aos animais como per-
sonagens. De certo modo, a inteligên-
cia política que humaniza seus bichos 
é a mesma que animaliza os homens.

Nada mais adequado do que ler e re-
fletir sobre a Revolução dos Bichos numa 
época em que tantos ideais de igualidade 
e justiça têm caído por terra à nossa volta 
em nome de projetos de poder vitimados 
pela ganância e corrupção.

Obrigatória

Leitura

Magistrado se despede
da Subseção de Guanambi

Servidores e estagiários da Subseção Judiciária de Guanambi promoveram um 
jantar especial para marcar a despedida do juiz federal substituto, Felipe Bouzada 
Flores Viana. O magistrado – que teve em Guanambi a sua primeira lotação, iniciada 
em abril de 2013 – em breve seguirá para a Subseção Judiciária de Rio Verde, Goiás, 
para onde foi removido.

O encontro foi regado a som ao vivo – com apresentação dos próprios servidores 
–, descontração e emoção. A diretora de Secretaria, Flávia Marques, discursou em 
nome do grupo destacando a atuação exemplar do magistrado durante o período que 
respondeu pela Subseção e as suas qualidades pessoais. “Estamos tristes com sua 
partida, mas reconfortados por sabermos que outros servidores poderão partilhar da 
sua humildade, ética, inteligência e dedicação”, afirmou.

O servidor Mauro Cezar, que está na Subseção desde a sua criação, também 
declarou que o magistrado foi além das relações somente profissionais. “O senhor 
se mostrou companheiro, amigo. Saiba que estaremos sempre de braços abertos 
para acolhê-lo”. 

Em sua despedida, Dr. Felipe agradeceu imensamente o empenho e a dedicação 
de todos e se disse muito feliz com a acolhida. “Foi a minha primeira experiência 
como magistrado e tive em todos o apoio necessário para realizar da melhor forma 
o meu trabalho”. E finalizou com um convite: “Saibam que as portas estarão abertas 
para quem quiser me fazer uma visita em Rio Verde”, disse o magistrado. 


