
Aniversariantes
Hoje: José Américo Pires Ribeiro 
(NUCGP), Horácio da Silva Ribeiro 
Neto (NUASG), Maximiano Tenório de 
Albuquerque Neto (Feira de Santa-
na), Julia Lamego Flores de Oliveira 
(Ilhéus), Julia Paes Ferreira (NUCOD) 
e Lusa Carolinne Alves Oliveira Caste-
lasi (Alagoinhas).
Amanhã: Telma da Silva Souza Fer-
reira (Feira de Santana), Tatiana Al-
ves Guimarães (13ª Vara), Rosimaura 
Magalhães de Oliveira (Bom Jesus da 
Lapa), Chaislan Igor da Silva Nasci-
mento (Juazeiro), Inês Maria dos San-
tos Gondin (NUASG) e Aline Campos 
da Paixão (CS Gestão & Serviço). 
Domingo: Cláudio Costa de Queiroz 
(Teixeira de Freitas), Yara Ledoux Ri-
beiro (NUCJU), Diana Neres (Biblio-
teca), João Marcos Silva dos Santos 
(9ª Vara), Vania dos Santos Silva (Tur-
ma Recursal) e Francisco Machado de 
Almeida Junior (Viverde).
Segunda-feira: Scheyla Vilar Batista 
Soares (22ª Vara), Helio Cavalcante 
Reis Filho (13ª Vara), Márcia Ferrei-
ra Neves (Paulo Afonso), Ana Claudia 
Tosta Alves Cruz (2ª Vara), Fabiana 
Alves Lopes (Guanambi) e Marisa Oli-
veira dos Santos (Alagoinhas).

Parabéns!
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Aviso
A SECAD informa que não há, até o 
presente momento, previsão orça-
mentária para pagamento de servi-
ços extraordinários neste exercício e, 
portanto, a prestação desses serviços 
deverá somente ocorrer em situações 
excepcionalíssimas e de extrema ne-
cessidade, com justificativa prévia e 
autorizada exclusivamente pelo Juiz 
ou Diretor de Secretaria. Diante de 
tal fato, as horas extras autorizadas e 
prestadas serão convertida em banco 
de horas, haja vista a atual indisponi-
bilidade financeira, conforme disposto 
no despacho da DIPOR 5474405.

Inefável
Cruz e Sousa

Nada há que me domine e que me 
vença
Quando a minha alma mudamente 
acorda…
Ela rebenta em flor, ela transborda
Nos alvoroços da emoção imensa.

Sou como um Réu de celestial sen-
tença,
Condenado do Amor, que se recorda
Do Amor e sempre no Silêncio borda
De estrelas todo o céu em que erra 
e pensa.

Claros, meus olhos tornam-se mais 
claros
E tudo vejo dos encantos raros
E de outras mais serenas madru-
gadas!

Todas as vozes que procuro e chamo
Ouço-as dentro de mim porque eu 
as amo
Na minha alma volteando arreba-
tadas

    Nau das 
Letras

ESAF apresenta programa
“INSS na Palma de Sua Mão”

O Centro Regional de Treinamento da 
ESAF na Bahia promove o curso gratuito 
“O INSS na Palma de sua Mão” no dia 27 
de fevereiro, das 8h30 às 12h.

O programa consiste em cursos nos 
laboratórios da ESAF nos quais servido-
res do INSS ensinam aos participantes 
como acessar o site da Instituição e rea-
lizar consultas, sem a necessidade de se 
dirigir a uma agência do INSS.

Tendo como público alvo pessoas que 
trabalham em RH de empresas, contado-
res, administradores, administradores de 

condomínios, estudantes, empresários, 
segurados do INSS e o público em geral, 
o programa será ministrado no Edifício 
do Ministério da Fazenda, que fica locali-
zado na Avenida Jequitaia, s/ nº, Comér-
cio - Salvador/BA (ao lado do “Museu du 
Ritmo”).

Para os interessados, basta enviar o 
nome completo, CPF, data de nascimen-
to e telefone, para: inscricoes.esaf.ba@
fazenda.gov.br

O programa fornecerá certificação 
online.

Proposta que altera composição
do CJF deve ter tramitação célere

A presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), ministra Laurita Vaz, en-
tregou, no dia 8, ao presidente da Câma-
ra dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), anteprojeto de lei que dispõe sobre 
a composição do CJF. O texto prevê a 
criação da figura do vice-corregedor-geral 
do conselho, que substituirá o correge-
dor-geral nas faltas e impedimento e em 
atividades, por delegação.

Os ministros Humberto Martins, vice-
-presidente do STJ e do CJF, e Luis Fe-
lipe Salomão recepcionaram o dirigente 
legislativo, que garantiu a intenção de 
dar celeridade à tramitação da proposta 
na Câmara. Depois de aprovado, o texto 
segue para análise no Senado Federal.

O anteprojeto altera o artigo 2º da Lei 
11.798/2008. Assim que o Legislativo 
aprovar a modificação, o Pleno do STJ 
se reunirá para adequar o Regimento In-
terno da corte às mudanças. A nova re-
gra permitirá que ministro que já esteja 
apartado das atividades jurisdicionais 
possa exercer cumulativamente o cargo 
de corregedor-geral no CJF.

A ministra Laurita Vaz destacou a 
importância da Justiça Federal no con-
texto nacional e observou a necessidade 
de dedicação do corregedor-geral para o 

desempenho de suas atribuições – entre 
elas, a presidência da Turma Nacional 
de Uniformização dos Juizados Especiais 
(TNU) e a diretoria do Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) do CJF.

FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

O anteprojeto foi aprovado pelo Ple-
no do STJ em 2017. Trata-se de uma 
iniciativa para enfrentar a situação cria-

da pela Emenda Constitucional 45, em 
2004, quando, com a criação do cargo 
do corregedor nacional de Justiça, ficou 
estabelecido que quatro relevantes fun-
ções administrativas fossem exercidas 
por membros do STJ – o que os afasta da 
atividade judicante nas turmas e seções.

Atualmente, além da presidente do 
STJ e do vice-presidente, o corregedor 
nacional de Justiça (que atua no Conse-
lho Nacional de Justiça) e o corregedor-
-geral da Justiça Federal (que atua no 
CJF) não estão incluídos na distribuição 
de processo de turmas e seções.

A situação torna necessária a convo-
cação de magistrados de segunda ins-
tância para substituir o corregedor-geral 
da Justiça Federal durante seu mandato 
nas turmas e seções. Atualmente, o de-
sembargador Lázaro Guimarães compõe 
a Quarta Turma e a Segunda Seção, na 
vaga do ministro Raul Araújo, correge-
dor-geral.

Fonte: STJ


