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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dr. Carlos Alberto Gomes da 
Silva, juiz federal da Subseção de 
Teixeira de Freitas, Mariana Pondé 
Ramos (14ª Vara), Ana Luiza Rezen-
de (Eunápolis), Jessica Camargo Frei-
re (Guanambi) e Lais Liberato (13ª 
Vara). Amanhã: Rosemari Sabino dos 
Santos (Barreiras), Fernanda Nasci-
mento Neves (Guanambi), Adervan 
Brandão Neves (Itabuna), Beatriz Ro-
drigues da Silva (17ª Vara) e Luciana 
Liberato (16ª Vara).

Parabéns!!!

A 4ª Jornada de Palestras para Esta-
giários de Nível Médio da Justiça Federal 
da Bahia teve encerramento na última 
sexta-feira, 12 de abril. O evento durou 
cinco dias e teve a participação de cerca 
de 50 estudantes, que tiveram a oportu-
nidade de assistir a importantes palestras 
sobre variados assuntos, como o trabalho 
na Justiça Federal, etiqueta social, dro-
gas, doenças sexualmente transmissíveis 
e como se comportar em entrevistas de 
emprego.

4ª Jornada de Palestras para Estagiários de 
Nível Médio é concluída com elogios

DEPOIMENTOS

Álefe Moraes (21ª Vara) – Essa 
semana de palestras 
foi bem legal porque 
incentiva estagiários 
que estão chegando 
a buscar um futuro 
promissor e saber o 
que realmente que-
rem. Eu gostei de tudo. Eu gosto de 
Direito, então reviveu mais essa ques-
tão. Várias coisas nessa semana foram 
incentivo para mim.

Luan Macedo (13ª Vara) – Foi uma 
semana importante 
no sentido pessoal e 
profissional. Algumas 
ideias que eu tinha 
antes dessa semana 
de palestras foram 
modificadas e mui-
tas outras surgiram. As duas palestras 
que mais chamaram a minha atenção 
foram a sobre sexo e a sobre drogas, 
principalmente a sobre drogas porque 
o palestrante foi inovador na hora de 
fazer essa apresentação. 

Caroline Soares (5ª Vara) – Eu 
achei as palestras 
muito interessante 
por expandir nos-
sos conhecimentos 
para a área em que 
vamos atuar. Não fo-
ram monótonas, mas 
bem criativas. A palestra que mais 
achei interessante foi sobre a postu-
ra no ambiente de trabalho porque, 
depois da escola, a gente vai entrar 
no mercado de trabalho. Ter postura 
é fundamental para que a gente con-
tinue no nosso emprego.

Nariane Pessoa (9ª Vara) – A se-
mana de palestras 
integrou os estagiá-
rios e irá aperfeiço-
ar nosso trabalho. A 
partir da jornada, já 
me sinto mais segura 
no trabalho de fazer 
uma juntada ou dar informações no 
atendimento. Eu gostei muito da in-
teração do pessoal com assuntos que 
ainda são polêmicos, como doenças 
sexualmente transmissíveis e drogas. 
O que mais me chamou atenção foi a 
explicação que o servidor Sérgio Lísias 
deu sobre a importância no trabalho 
na Justiça Federal. 

O último dia de palestras foi iniciado 
com uma peça teatral dramatizada por 
Gésner Braga (SETEDI), Maria Luiza Cor-
deiro (11ª Vara), Cristiano Cardozo (Pró 
Social), João Izaías Ferreira (4ª Vara), 
Myrtô Magalhães (Biblioteca) e Leonardo 
Santana (Asserjuf). 

Escrita por Valter Jr, da 4ª Vara, e di-
reção de Dóris Fernandes (Pró Social), 
a peça simulou, de forma lúdica e bem 
humorada, uma entrevista de emprego. 
Após a apresentação, cinco estagiários 
tiveram que identificar os erros mais co-
muns que podem acontecer em entrevis-
tas de emprego.

Em seguida, a servidora aposentada 
Maria Elizabeth Mendonça palestrou 
sobre postura em entrevistas de em-
prego, apontando acertos e falhas que 
podem ser cometidos por quem busca 
uma oportunidade de trabalho. Com 
direito a muita diversão, os estagiários 
receberam dicas importantes que po-
dem ajudar no seu futuro profissional. 
Os estudantes puderam, ainda, avaliar 
a importância da 4ª Jornada de Pales-
tras e receberam certificado de partici-
pação no evento. 

O encerramento teve a comemoração 
do aniversário da servidora Graça Lessa, 
do NUCRE, conhecida como a “madrinha 
dos estagiários”. Após entrega de flores e 
dos “parabéns”, servidores e estagiários 
comemoraram o sucesso da Jornada em 
um lanche de confraternização. 

A supervisora da SEDER Carla Fu-
giwara comemora o sucesso da IV Jor-
nada de Palestras a partir das respostas 
dadas pelos estagiários aos questionários 
distribuídos.

Dentre os temas mais interessantes 
foram citados pelos estudantes: drogas, 
DST e o trabalho nas Varas da Justiça 
Federal. 

A maioria dos alunos pediu o aumen-
to da carga horária, elogiou a dinâmica 
de grupo e que esse encontro fosse rea-
lizado mais vezes. Os palestrantes foram 
bastante elogiados e os atores da peça 
também! 
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Em busca de solução 
rápida para conflitos 
Uma comissão de juristas formada 

para propor mudanças na Lei de Arbitra-
gem e Mediação foi instalada no Senado. 
Segundo o ministro do STJ, Luis Felipe 
Salomão, presidente da comissão, o obje-
tivo do trabalho é fortalecer a arbitragem 
como meio viável e rápido de resolução 
de conflitos. Ele ressaltou a importância 
de criar uma lei sobre conciliação e me-
diação - essa última prática ocorre hoje 
no Judiciário informalmente, pois não há 
previsão legal.

“A Lei de Arbitragem tem história de 
largo sucesso. Ela representou para o 
Brasil um impulso enorme nessa forma 
de solução de litígio”, afirmou Salomão.

Composto por 19 membros, o gru-
po terá 180 dias para apresentar um 
anteprojeto de lei com a reforma da Lei 
9.307, de 1996. O texto servirá de sub-
sídio para a discussão dos parlamenta-
res na elaboração de nova lei. O minis-
tro ponderou que, passados mais de 16 
anos, a lei precisa ser atualizada e adap-
tada à realidade.

A arbitragem é uma forma alternativa 
de solução de litígios entre pessoas físi-
cas ou empresas, sem a necessidade da 
intermediação do Judiciário.

Ela visa a garantir às partes uma solu-
ção mais prática, célere e eficaz de con-
flitos, adotada em comum acordo pelas 
partes, com a ajuda de um advogado.

Salomão ressaltou a importância de 
incentivar o aumento das práticas de con-
ciliação no Brasil como forma de desbu-
rocratizar o Judiciário e dar ao juiz tempo 
para se dedicar a questões mais comple-
xas. “A sociedade brasileira será benefi-
ciada, com a diminuição da burocracia. 
Infelizmente, nossa cultura é de litigân-
cia. Mas isso é passível de ser mudado”

Pesquisa da Fundação Getulio Vargas 
de 2010 apontou que valores movimen-
tados pela arbitragem cresceram 185%, 
aumentando de R$ 867 milhões em 
2008 para R$ 2,4 bilhões em 2009. O 
estudo considerou arbitragens feitas por 
empresas, fornecedores e consumidores 
em cinco câmaras de comércio interna-
cional em funcionamento no Brasil: três 
em São Paulo, uma no Rio e outra em 
Minas Gerais.


