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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes - Hoje: Bladson Soares 
(Vitória da Conquista), Bruna Ledo (Je-
quié), Euler Cardoso e Márcia Nilo (ambos 
da 23ª Vara), Maria Letícia Pereira e Anto-
nio Luiz Dias (ambos do NUCJU). Amanhã: 
Dr. Saulo José Casali Bahia, juiz federal 
da 11ª Vara, Isabel Mariana de Brito (22ª 
Vara), André Damasceno (Campo Formoso) 
e Fábio Costa (Áquila). Domingo: Marcelo 
Patterson (3ª Vara), Moyses Dourado (2ª 
Vara), Francisca Rose da Silva (Eunápolis) 
e José Bonfim (Tectenge) Segunda-feira: 
Cíntia Araújo Lima (Feira de Santana), 
Kelma Brasileiro (13ª Vara) e Ana Fraciele 
Silva (Vitória da Conquista). Parabéns!!!

Novos juízes federais substitutos encerram etapa prática 
de treinamentos na Seção Judiciária da Bahia

Será encerrada hoje, após quatro sema-
nas iniciadas no dia 15 de abril, a etapa prá-
tica do “Curso de Formação dos Novos Juízes 
Federais Substitutos”.

Após vivenciarem experiências em varas 
cíveis, de execução fiscal, criminais e de 
JEF, sob a coordenação do juiz federal An-
tonio Oswaldo Scarpa e orientação de vários 
magistrados, nada mais justo do que ler a 
opinião dos novos juízes: 

Clécio Alves de Araújo – Vários foram os 
fatores que me cha-
maram a atenção: a 
extrema cordialidade 
com que fomos recebi-
dos; o elevado grau de 
conhecimento técnico 
dos servidores e ma-
gistrados que integram 
a Justiça Federal na 
Bahia; a necessária e 

proveitosa troca de experiências, que foram 
além do aspecto jurídico. Tudo isso me dei-
xou bastante feliz e grato por ter escolhido a 
Bahia para a parte prática do curso.

Danila Gonçalves de Almeida – Tenho 
apenas elogios a te-
cer à Seção Judiciária 
da Bahia, onde tive-
mos a oportunidade 
de trabalhar/aprender 
nestas últimas sema-
nas. Fomos muito bem 
recebidos, tanto pelos 
juízes tutores como 
pelos servidores, que 

se mostraram atenciosos e competentes. Esta 
etapa permitiu vivenciar o dia-a-dia das varas 
e  conviver com juízes experientes, dispostos 
a nos transmitir seu conhecimento. A todos, 
juízes e servidores, que tornaram isso possí-
vel, meus sinceros agradecimentos.

Ricardo Beckerath da Silva Leitão – Após 
sete semanas de aulas 
teóricas em Brasília, 
nada melhor que re-
tornar a casa para vi-
ver na prática a experi-
ência da magistratura. 
As lições aprendidas 
nestas 4 semanas não 
poderiam ter sido me-
lhores. Todos foram 

bastantes solícitos em atender nossas inúme-
ras demandas.  A este gesto de generosidade 
só me resta agradecer, em especial aos juízes 
e servidores da 11ª, 20ª, 21ª e 17ª Varas, 
que abriram suas portas para compartilhar 
da vasta experiência práticas que detêm. Fica 
aqui o meu mais honesto agradecimento.

Luzia Farias da Silva Mendonça – A Sec-
cional da Bahia nos 
deu uma recepção 
que superou qualquer 
expectativa. A possi-
bilidade do contato 
diário com colegas 
experientes e com 
atuação exemplar na 
magistratura nos pos-
sibilitou maior amadu-

recimento. As varas pelas quais passei são 
verdadeiros exemplos de gestão de pessoas 
e de processo. Em termos de celeridade pro-
cessual, poderia dizer que nesta Seccional os 

processos não andam, correm e o maior bene-
ficiário é o destinatário do tutela jurisdicional, 
o cidadão. Conhecer o funcionamento da vara 
nos ajudou na escolha da linha de trabalho a 
seguir. Já com imensa saudade dos gentis co-
legas e servidores que nos receberam, deixo 
o meu muito obrigada!

Gabriela Silva Macedo – Na etapa prática 
em Salvador tivemos 
oportunidade de profe-
rir sentenças, decisões 
liminares, realizar au-
diências cíveis e pe-
nais sob tutoria de ver-
dadeiros professores 
empenhados em nos 
transferir um pouco 
da sua experiência e 

seu conhecimento. Na 4ª Vara, por exemplo, 
Salomão Viana nos atribuiu processos dife-
rentes como ação de reintegração de posse, 
de desapropriação e ação popular, contribuin-
do para nosso aprendizado amplo, além de 
aproveitar todas as pequenas oportunidades 
para nos dar grandes lições sobre como lidar 
com advogados, conduzir um depoimento e 
a importância de ter uma conduta proba na 
atividade profissional e pessoal.    

Frederico Botelho de Barros Viana- Se há 
uma palavra que sin-
tetiza o que vou levar 
da Bahia, esta palavra 
é gratidão, que é, em 
resumo fácil, a memó-
ria do coração. Grati-
dão aos servidores e 
aos magistrados que 
cada dia se doaram 
para o grupo de novos 

juízes. Vocês estarão comigo nas melhores 
lembranças...Sentirei saudades de todos 
que, cada um ao seu modo, buscaram facili-
tar um caminho, que é por natureza difícil e 
solitário, que é o caminho da Magistratura. 
Mais uma vez, pude atestar que sozinho não 
somos nada... Obrigado por tudo.

Rodrigo Bentemuller  Esse quase um 
mês na Bahia foi de 
extrema valia para a 
futura atuação juris-
dicional, haja vista as 
boas práticas existen-
tes em cada uma das 
varas que passamos e 
que possamos aplicar 
em cada uma de nos-
sas lotações. Gostaria 

de agradecer a todos os juízes federais que 
participaram como tutores/orientadores/
facilitadores dessa experiência e a todo o 
pessoal das secretarias.

 Bruno Anderson Santos da Silva – Não 
consigo conceber 
como alguém pode 
iniciar a carreira na 
magistratura sem 
essa experiência real. 
Experimentamos, ao 
longo dessas quatro 
semanas, um pouco 
do que nos aguarda 
nas próximas quatro 

décadas. A Seção Judiciária da Bahia está de 
parabéns. Servidores extremamente capaci-
tados e solícitos reverberam a generosidade 
dos magistrados baianos, sempre atentos às 

nossas interlocuções. Sem desmerecer as 
demais, deixo o meu especial agradecimento 
e carinho à 20 Vara, primeira Vara em que 
atuei, capitaneada pelos Drs. Cândido e Fá-
bio Roque, colegas de fácil e gentil acesso. 
Não apenas iniciei, mas encerraria minha 
carreira lá. Assim, como um primeiro amor, 
ficará para sempre guardada em meu cora-
ção. Até a próxima.

Gilberto Pimentel Gomes Júnior – Este 
período de prática em 
Salvador foi um gran-
de diferencial em re-
lação a outros cursos 
de formação. Nestes 
dias tivemos a opor-
tunidade de aprender 
sobre  o funcionamen-
to de cada uma das 
varas federais. Além 

disso, atuamos ao lado de ótimos juízes 
que nos passaram, de maneira empolgante, 
um pouco de suas experiências funcionais. 
Gostaria de parabenizar e agradecer a todos 
os envolvidos, em especial ao Dr. Scarpa. 
Este aprendizado facilitará muito a nossa 
atuação no início da carreira.

Heitor Moura Gomes – A fase final do 
curso de formação, de 
caráter prático, foi fun-
damental para o início 
da judicatura, caben-
do salientar a presteza 
e atenção dos juízes 
tutores, que, através 
da experiência, forne-
ceram valiosos ensi-
namentos para nós, 

juízes no ínício da carreira, e sem os quais, 
com certeza a batalha seria mais dura. Nessa 
oportunidade, também não poderia deixar de 
agradecer aos amigos da 6ª Vara, que lide-
rados por Dra. Rosana e por Weber Correa, 
sempre se mostraram disponíveis em ajudar 
o colega no começo da caminhada. 

Flávio Marcondes Soares Rodrigues – 
Duas palavras podem 
marcar essa etapa do 
curso: acolhimento 
e atenção. Os juízes 
e servidores encarre-
gados de dar suporte 
aos novos juízes foram 
além do que estabe-
lecido na Portaria de 
designação do TRF1. 

Buscaram, a todo instante, apresentar os as-
pectos práticos da nova função num ambien-
te fraterno de harmonia acolhedora. Tenho o 
privilégio de começar minha carreira judican-
te nesta terra que inaugurou a nossa história 
de nação e que inaugura a realização do meu 
sonho particular de bem servir à Justiça.

Danielli Farias Rabelo Leitão Rodrigues – 
Faltando pouco para o 
fim do curso de forma-
ção, dois sentimentos 
me tomam. O primei-
ro, a convicção de que 
não poderia ser com-
pletamente realizada 
fora da Magistratura 
Federal. Há muito al-
mejo integrar essa car-

reira e, após a oportunidade de atuar como 
magistrada nestas últimas quatro semanas, 

percebo que a impressão se tornou certeza. O 
segundo, a satisfação em constatar quão pre-
parados e corteses são os colegas e servido-
res da Bahia. Gostaria de agradecer pela aco-
lhida, paciência e ensinamentos, em especial 
aos colegas João Paulo Pirôpo, Salomão Via-
na, Igor Matos, Pedro Braga e Dirley Cunha e 
aos servidores das 2ª, 4ª, 19ª e 5ª Varas, os 
quais deixo de nominar para não incorrer em 
injustiça, logo agora que inicio minha carreira 
(risos). Meu muito obrigada a todos!!!

Togo Paulo Penna Ricci – Em todos os 
lugares aonde fui em 
Salvador – comentei 
com minha família, 
originária de diversas 
regiões – me impres-
sionou a educação, a 
polidez do baiano. Na 
Justiça Federal, esta 
impressão conseguiu 
ser mais marcante. Os 

juízes e servidores se mostraram de uma re-
ceptividade e disposição para ajudar ímpar. 
Sobressaíram-me também a vocação, a ex-
cepcional preparação, a integração e a satis-
fação em desempenhar suas atividades pro-
fissionais. Verifiquei que existe um jornal que 
circula diariamente na Seccional. Isto concor-
re para a integração, satisfação e excelência 
citadas, já que as pessoas buscam informar-
se por meio do jornal. O simpático campeão 
corredor, patrocinado pelos funcionários, 
simboliza a integração. Cumpre-me salientar, 
neste contexto, que a bagagem que levare-
mos  das Varas especializadas será grande, 
e as memórias, doces. Por tudo, meus mais 
sinceros agradecimentos.

Walter Henrique Vilela Santos – A con-
vivência e o aprendi-
zado com os colegas 
– servidores e magis-
trados – em Salvador 
foram extremamen-
te proveitosos. Estou 
impressionado com o 
acolhimento cortês e 
profissional recebidos 
de todos, confirmando 

que a adequada prestação do serviço públi-
co de distribuir Justiça depende da união dos 
esforços e do comprometimento de cada um. 
Agradeço, imensamente, a receptividade. Além 
de um forte a abraço a todos, não restrito mas 
em especial a Lívia (ESMAF) e ao Dr. Scarpa 
pela coordenação dos trabalhos, à DIREF, SE-
VIT, SECOS, NUTEC, 2ª, 4ª, 5ª e 19ª Varas, 
também deixo o desejo de que outras opor-
tunidades para compartilharmos experiências 
tão valorosas como essa se repitam.


