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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  -  Hoje: Cláudio Santos da Silva (Feira de Santana), Genilson Ferreira 
da Silva (NUASG), Bruna Ramos Santos (21ª Vara), Edmício dos Santos (Tectenge) 
e Edineuza Moreira (ASSERJUF). Amanhã: Sandra Iara Santos Góes (Itabuna), Ivan 
Costa (Vitoria da Conquista), Kaline Farias (Ilhéus), Matheus Oliveira (Alagoinhas), 
Josiane Santos e Madson Cardoso Xavier (ambos de Irecê). Domingo: Daniela de 
Oliveira (Feira de Santana), Maria Leonice Carvalho Amado (12ª Vara), Debora Ca-
roline Macedo Souza (Itabuna), Grasielle Sousa Cerqueira (19ª Vara) e Lais Vazquez 
Amorim Novaes (2ª Vara) Edmundo Sousa Filho e Rubens Andrade da Silva (ambos 
da Áquila). Segunda-feira: Fabrício Melo dos Santos (Barreiras), Renato Neves Leite 
Junior (Itabuna) e Amanda Lima de Jesus (NUCRE).  Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro da Seção Judi-
ciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. Diagramação e Impressão: 
SETEDI. Tiragem: 24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2.799 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

 Repetindo o que já foi escrito aqui mesmo 
no JFH, ela é uma das nossas unanimidades 
e contagia a todos com seu característico riso 
farto. Ela é a popular “Olguinha” praticamente 
um patrimônio da nossa Seção Judiciária. 
Sempre dinâmica, é a organizadora de todas 
as festas da DIREF e da SECAD.

Parabéns para Olga! 
Mas, esta semana, 

foi a vez de ela desfru-
tar de uma merecida 
homenagem no seu 
aniversário que aconte-
ceu na última segunda-
feira, 10/06. 

Mesmo gozando de 
merecidas férias, Olga 
foi “atraída” para a SE-
CAD para uma “tarefa 
urgente”, tudo uma 

desculpa para a bem sucedida surpresa.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio 
Novaes, diretores de Núcleos, servidores 
de diversos setores, estagiários e terceiri-
zados fizeram questão de dar um abraço 
especial na querida aniversariante. 

Biblioteca doa edições antigas 
de Diário Oficial

A Biblioteca da Seção Judiciária da 
Bahia está disponibilizando para doação 
exemplares do periódico Diário Oficial, cor-
respondentes aos anos de 2010 e 2011. 
A ação tem como objetivo liberar espaço 
no acervo da instituição e acontece a cada 
dois anos, com o descarte de jornais e di-
ários oficiais antigos.

A supervisora Luzineide Oliveira ex-
plica que os periódicos, que totalizam o 
peso de 250 quilos, ficarão disponíveis 
para doação na Biblioteca. Se não houver 
interesse, os periódicos serão doados para 
o Recicle Já Bahia, programa de coleta se-
letiva que visa à preservação do meio am-
biente e geração de renda para catadores 
de papel através da reciclagem. 

Em agosto de 2011, foram doados para 
o Programa Recicle Já Bahia exemplares 
dos anos de 2008 e 2009, totalizando 

meia tonelada. Em 2009, foram doadas 5 
toneladas de revistas, jornais e diários ofi-
ciais de 2004 a 2007, beneficiando a Cre-
che Grão de Mostarda, a Associação dos 
Oleiros de Maragogipinho e a Cooperativa 
de Catadores de Papel de Canabrava.

Seção Judiciária e Caixa Econômica 
assinam três convênios

Três importantes 
documentos foram 
assinados na última 
quarta-feira, 12/06, 
pela Direção do Foro 
da Seção Judiciária 
da Bahia e a Superin-
tendência Regional 
da Caixa Econômica 
Federal.

Represen tando 
a Justiça Federal, o 
diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes, 
assinou, juntamente 
com os representantes da Caixa Econô-
mica, um termo aditivo ao convênio n. 
19/2009 por meio do qual a Empre-
sa Pública repassará à Justiça Federal 
o remanescente do valor global de R$ 
4.385.000,00 objetivando compra e/ou 
contratação e repasse de valores aos for-
necedores ou estagiários. 

Do total acordado, já fora repassado o 
montante de R$ 2.691.446,00 e o res-
tante, R$ 1.693.554,00 será repassado 

para o pagamento das últimas parcelas 
do acordo.

Além do aditivo acima informado, foi 
assinado também o termo de cooperação 
técnica n. 01/2013 com objetivo de re-
gulamentar, os critérios para abertura de 
contas correntes específicas destinadas 
a abrigar os recursos retidos de rubricas 
constantes da planilha de cus tos e forma-
ção de preços firmados pela Justiça Fede-
ral da Bahia, bem como viabilizar o acesso 

desta Seccional aos 
saldos das contas 
abertas. 

Por último, os di-
rigentes assinaram 
outro convênio para 
acesso por magis-
trados e servidores 
indicados, com cer-
tificação digital, aos 
depósitos judi ciais à 
disposição dos Juí-
zos das Varas  Fede-
rais, através do Por-
tal Judicial da Caixa, 

cuja classificação quanto ao sigilo será pelo 
nível mais elevado, sendo esse aces so efe-
tuado via internet e restrito apenas a ações 
judiciais vinculadas à Seccional. 

Na foto acima, o diretor do Foro, Ávio 
Novaes, tendo à sua direita o superinten-
dente regional da Caixa, Luiz Antonio de 
Souza; o gerente geral do PAB da Justiça 
Federal, Antonio Messias Rios Bastos; e o 
gerente do Jurídico da empresa, Paulo Ritt. 
À esquerda do diretor do Foro, a diretora da 
SECAD, Sandra Barco; o gerente regional 
da Caixa, Juscelino Campelo de Siqueira; e 
o diretor do NUCJU, Sidinei de Sousa.

STJ rejeita estimativa 
de custos dos TRFs

O presidente do STJ, ministro Felix Fis-
cher, contradisse na terça-feira, 11/6, os 
dados divulgados pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada e afirmou que a 
instalação de quatro novos TRFs vai custar 
bem menos do que os valores calculados 
pela instituição – cerca de R$ 1 bilhão.

Cabe ao próprio STJ apresentar ao 
Congresso projeto de lei para regulamen-
tar a instalação dos novos TRFs e garantir 
a previsão de recurso orçamentário para 
funcionamento. A previsão é que as novas 
estruturas da Justiça Federal podem ser 
instaladas nos próximos seis meses.

 “Em princípio, a instalação dos tribu-
nais nem de longe custará os valores que 
estão dizendo por aí. A parte material, pa-
rece que os locais vão ceder. Temos que 
ver com calma esses dados”, disse Fischer 
que considerou um “equívoco” as declara-
ções de Barbosa sobre os novos tribunais. 
Para Fischer, os TRFs vão melhorar o aten-
dimento da Justiça no país.

 “Pelo levantamento que estamos fa-
zendo, parece que houve equívoco [por 
parte do presidente do STF]. Não posso 
fazer uma declaração taxativa porque 
estamos estudando ainda”, ponderou Fis-
cher. A Ajufe (Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil), em uma nota publicada, 
também criticou o estudo do Ipea.

A Escola Nacional de Administração 
Pública, em parceria com o CJF, dispõe de 
vagas para cursos gratuitos na modalidade 
a distância, para magistrados e servidores 
da Justiça Federal. 

A inscrição pode ser realizada pelo 
endereço:http://www.enap.gov.br/index.
php?option=com_include&evento=lista_
cursos_ead&Itemid=171

Os interessados, após efetivar a inscrição, 
devem enviar e-mail para capacitacao@cjf.
jus.br com as seguintes informações: nome 
do curso; período de realização; carga horá-
ria; nome completo; cargo/função; lotação; 
cpf; e-mail; e telefone.

Acompanhe, no endereço a seguir, o 
processo de inscrição: http://www.enap.
gov.br/index.php?option=com_simplefaq&
task=answer&Itemid=99999999&catid=
866&aid=143

ENAP oferece vagas 
em cursos gratuitos 

CJF quer padrão 
de acessibilidade 
na Justiça Federal 

Garantir que os prédios da Justiça Fede-
ral sejam acessíveis aos seus usuários é o 
principal objetivo do indicador estratégico 
“Acessibilidade na Justiça Federal”.

A iniciativa é um plano de ação do Pla-
nejamento Estratégico da Justiça Federal e 
pretende adequar as edificações às legisla-
ções de acessibilidade.

Segundo o IBGE, 15% dos brasileiros 
possuem alguma deficiência física. Além 
disso, o número de brasileiros acima de 
60 anos duplicará até 2020. Esses dados 
mostram que o percentual de habitantes 
com alguma deficiência física ou com mo-
bilidade reduzida tende a crescer no Brasil 
e que a infraestrutura urbana e a predial 
deverão estar adequadas para garantir mo-
bilidade e acessibilidade aos cidadãos.


