
Aniversariantes
Hoje: Dra. Karin Almeida Weh, juíza 
federal da 13ª Vara, Geovana de Oli-
veira Soares (16ª Vara), Jossua Lopes 
Santos (23ª Vara), Jamylle Santos Le-
ahy (11ª Vara), Laira Braga e Castro 
(NUCRE), Nilton Correia dos Santos 
(Áquila), Suzanna Karla Nascimen-
to e Pollyanna Falconery (ambas de 
Feira de Santana). Amanhã: Dra. Ro-
berta Gonçalves do Nascimento, juíza 
federal substituta de Eunápolis, Maria 
Tereza Neves da Rocha Lobo (NU-
CRE), Ondina Rita Urbano Lau (23ª 
Vara), Rafaela Leite Versoza (8ª Vara) 
e Ricathia Vieira Andre (Paulo Afonso). 
Domingo: Denise Márcia de Andrade 
Carneiro (NUTEC), Renata Peixoto Pi-
nheiro (11ª Vara), Sérgio Luiz dos Reis 
Lasserre (3ª Vara), Andréia Paula San-
tos Cotrim (Guanambi) e Tiago Santos 
da Silva (NUCJU). Segunda-feira: Dr. 
Leonardo Tochetto Pauperio, juiz fe-
deral com jurisdição prorrogada em 
Irecê, Lorenna Bahia Menezes Webber 
(NUCRE), José Carlos Souza (Delta) e 
Hans Balbino Costa (Áquila).
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Portaria suspende 
atendimentos e prazos 

na Subseção de Juazeiro
A Vice-Presidência do TRF1, no 

exercício da Presidência, expediu, em 
25/9/2013, a Portaria PRESI/SECGE  155 
determinando a suspensão o atendimento 
externo e os prazos processuais da Subse-
ção Judiciária de Juazeiro, tendo em vista a 
realização de mutirão de audiências no JEF 
daquela Subseção, no período de 30/09 a 
04/10/13. Ficam mantidas, no período, os 
procedimentos e medidas de urgência que 
visem a evitar perecimento de direito.

Sussuarana ficará sem 
água hoje: economize
A EMBASA realizará obras de implan-

tação de duas novas adutoras e o forne-
cimento de água em vários bairros será 
interrompido a partir das 5h de hoje, 
com retorno previsto a partir das 20h de 
forma gradativa. 

Segundo a Embasa, imóveis com rede 
interna adequada e reserva suficiente 
para o consumo de seus moradores não 
sentirão os impactos da interrupção no 
fornecimento de água. A empresa prio-
rizará o atendimento com carros-pipas 
para hospitais, creches e escolas. 

A obra deve ampliar em 20% o abas-
tecimento de água em Salvador, benefi-
ciando principalmente a região do subúr-
bio rodoviário e ferroviário. 

Lauro de Freitas, Simões Filho e Cama-
çari ficarão sem abastecimento, além de 
bairros como Bonfim, Calçada, Boa Via-
gem, Ribeira; Iapi, Liberdade, Barros Reis, 
Largo do Retiro, Cabula, Pernambués, São 
Caetano, Fazenda Grande, Pirajá, Paripe, 
Pau da Lima, São Marcos, Itapuã,  Placa-
ford,  Bairro da Paz, Piatã, entre outros.

CJF autoriza 
Concurso Nacional
de Remoção - 2013 

O Conselho da Justiça Federal autori-
zou a realização do Concurso Nacional de 
Remoção de 2013. O edital será publica-
do em uma semana e os prazos serão:

 30/09 a 9/10 – Encaminhamento 
do requerimento de inscrição;
 10 a 18/10 – Autorização, cadastro 

e geração de senha para o servidor;
 16/10 – Publicação da lista geral 

de inscritos;
 16 a 25/10 – Conferência dos da-

dos, manifestação de opção e finalização 
da inscrição;
 28/10 (data provável) – Publicação 

do resultado preliminar;
 30/10 a 9/11 – Prazo para recurso;
 Até 19/11 – Análise e resultado do 

recurso; 
 Até 25/11– Prazo para desistência;
 25/11 (data provável) – Publicação 

do resultado final;
 Até 1º/12 – Publicação dos atos de 

remoção.

A equipe do Centro de Estudos Judi-
ciários do CJF responsável pela pesquisa 
Acesso à Justiça Federal: Dez Anos dos 
Juizados Especiais Federais reuniu-se 
com a secretária-geral do CJF e os titula-
res das secretarias do órgão, para deba-
terem os principais problemas dos JEFs 
detectados na pesquisa, com o objetivo 
de mobilizarem esforços na busca de so-
luções para esses problemas. 

A pesquisa, realizada em 2012 pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea),  fez um amplo diagnóstico 
dos juizados em todo o País, em termos 
de estrutura, funcionamento, perfil dos 
atores e usuários e questões relativas ao 
processamento das ações.

Na apresentação dos resultados 
ressaltou-se a importância da pesqui-
sa como instrumento de gestão. Essa 
é a terceira pesquisa feita a respeito 
dos JEFs – a primeira subsidiou a cria-
ção dos próprios juizados pela Lei n. 
10.259/2001.A segunda investigação 
contribuiu para a correção de deficiên-
cias detectadas, como a carência de ju-
ízes e servidores, mitigadas pelas Leis 
10.772/2003, que criou 183 varas fe-
derais, e 12.011/2010, que criou 230 

CJF se mobiliza para solucionar problemas 
dos JEFs detectados em pesquisa

varas federais, ambas destinando gran-
de parte delas aos JEFs.

Esta terceira pesquisa verificou a situa-
ção dos JEFs dez anos depois de sua ins-
talação, com um modelo já consolidado. 
Os resultados da pesquisa já provocaram 
uma mobilização institucional em alguns 
setores. Os Ministérios da Saúde e da Pre-
vidência Social, por exemplo, instituíram 
um grupo de trabalho para aprimorar as 
perícias médicas, a partir da constatação 
da pesquisa de que as perícias eram um 

serviço deficiente nos juizados. Já a Coor-
denadoria dos Juizados Especiais Federais 
da 1ª  Região, através da desembargadora 
federal Neuza Alves, elaborou um proje-
to, denominado MelhoraAção, que está 
congregando todos os juizados da Região  
para buscar melhorias nos aspectos críti-
cos identificados na pesquisa.

O objetivo é que cada secretaria iden-
tifique as questões que tangenciam a sua 
esfera de competência e elaborem planos 
de ação para buscar solucioná-las.

Coral do Ministério Público
“MP em Canto" participa 
de VII Encontro de Corais 

O coral “MP em Canto” foi o primei-
ro convidado a se apresentar durante a 
abertura do VII Encontro de Corais da 
Justiça Federal na segunda-feira. 

O encontro, que reúne 22 corais e se 
estenderá até sexta-feira, foi aberto pelo 
juiz federal Carlos D`Ávila Teixeira para 
quem iniciativas dessa natureza deve-
riam ser multiplicáveis pois, além da sa-
tisfação pessoal que o canto promove nos 
trabalhadores, melhora a produtividade e 
até a forma de atender ao público. 

Incentivador dos encontros realizados 
pela Justiça Federal anualmente, Carlos 
D`Ávila entende que além dos procedi-
mentos burocráticos do dia-a-dia, todos 
os órgãos públicos deveriam incentivar 
a prática do canto coral como forma de 
promover o bem estar dos servidores.

Sob a regência da maestrina Natanira 
Gonçalves, o coral do Ministério Público, 
formado por servidores que se reúnem 
às quintas-feiras para ensaiar, mesmo 
driblando as tarefas que acompanham a 
atuação crescente da Instituição, aceitou 
o convite para participar do evento que a 
cada ano presta uma homenagem. 

Este ano, o encontro foi intitulado 
“Um canto ao rei”, homenageando Ro-
berto Carlos que teve suas músicas re-
paginadas pelos diversos corais que 
mostrarão seu trabalho até o final da 

semana. À frente da organização está o 
maestro Edvã Barbosa, regente do coral 
“Cantarolando”, composto por servidores 
da Justiça Federal, anfitriões do evento. 

O coral do MP entoou “Jesus Cristo” 
e “Parei, olhei”, do homenageado com 
arranjos de Natanira, além de apresentar 
“Verde mar de navegar”, de Capiba.

Institucionalizado em 2008 para 
promover, por meio de manifestações 
musicais e de canto, a sensibilização e 
a valorização pessoal dos participantes 
e o estímulo à qualidade de vida e do 
trabalho, o coral é coordenado por Fa-
bíola Souza e tutelado pelo Programa 
Labor e Vida do MP e vem cumprindo 
seus objetivos realizando apresentações 
nos eventos sócio-culturais e cerimônias 
promovidas pelo Ministério Público. No 
currículo constam participações em festi-
vais em Salvador, Aracaju e Recife, apre-
sentações beneficentes e em municípios 
como Santo Amaro, São Félix e Valença. 
Participaram da apresentação do “MP 
em Canto” os servidores: Adoniza Dias 
Gomes, Ângela Barreto, Antônio Marcos 
Souza, Carla França, Fabíola Souza, Ge-
raldine Farias Barreto, Isabela Martins, 
José Márcio Santana, Larissa Morais, 
Leny Abud Figueiredo, Marcelo Santana, 
Márcia Bacelar, Sandra Brito, Simone 
Cortes, Taise Monteiro e Tâmara Tanner.

Fonte: www.mpba.mp.br


