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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:  Ailton Brandão Neves (Itabu-
na), Antonio Barreto Junior (NUCJU), 
Gustavo Mamede Xará (Guanambi), 
Karlson Santos Souza (Eunápolis) 
e Sueli de Souza Borges (NUCRE). 
Amanhã: Alcione Bahia Araújo de 
Oliveira (22ª Vara), Antônio Jorge 
Serra Reis (Express Clean), Cristovão 
José Cunha Pacheco (14ª Vara), Fer-
nanda Almeida Couto Silva Lopes (7ª 
Vara), Kécia Jones Pamponet (13ª 
Vara), Laura Ondina Urbano de Sou-
sa Darze (22ª Vara) e Vick Nardes 
(ASSERJUF). Domingo: Cléa Maria 
Albuquerque Ferreira (NUCJU), Ju-
liana Maria de Oliveira Machado (9ª 
Vara), Lelian Costa Silva (Eunápo-
lis), Tarcilly Pires Miranda Santana 
(Itabuna) e Victor Matheus Santos 
Almeida (13ª Vara). Segunda-feira: 
Dr. Rodrigo Britto Pereira Lima, juiz 
federal substituto da 11ª Vara César 
Omar Vieira Souto (Eunápolis), Ja-
ckeline Mota Silva (12ª Vara), Lívia 
Santos (1ª Vara), Ludmila Carneiro 
Silvestre Oliveira (NUCRE), e Selma 
da Conceição Silva (NUCAF).

Parabéns!!!

NUASG informa serviços 
de controle de pragas
O NUASG  realizará serviço de desinse-

tização/desratização no Fórum Teixeira de 
Freitas e no Ed. Arx da Costa Tourinho.                                       

No sábado haverá pulverização com 
inseticida líquido nas áreas externas e in-
ternas dos edifícios (rodapés e ralos). Até 
oito horas após o serviço não devem per-
manecer pessoas nos locais. Este serviço 
será concluído até 13 horas. 

Na segunda-feira, 1º/12, haverá revisão 
da aplicação de raticidas nas áreas inter-
nas e externas e aplicação de inseticida na 
forma gel nos móveis. Este serviço é feito 
na presença dos magistrados e servidores e 
não acarreta problemas de saúde às pesso-
as na forma como é aplicado. 

 As unidades deverão disponibilizar 
chaves na sexta-feira, 28/11, e permitir o 
acesso a todas as salas para máxima eficá-
cia do serviço de pulverização.
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Alimentos arrecadados no Seminário 
Internacional Brasil-Argentina são 

doados para abrigo de idosos
Os mais de 100 kg de alimentos não perecíveis, arrecadados no Seminário Internacio-

nal Brasil-Argentina, realizado nesta Seção Judiciária nos dias 22 e 23 de outubro, foram 
entregues nesta quarta-feira, 26/11, ao Lar Irmã Lourdes, na Sussuarana.

Estiveram presentes ao ato de doação o juiz federal Wilson Alves de Souza coordenador 
geral e científico do Seminário e representante da Direção do Foro e a servidora Luzineide 
Oliveira, diretora da ASSERJUF, entidade organizadora do evento.

O magistrado declarou sua grande satisfação em organizar o seminário internacional e 
também por resultar em uma ação humanitária que ajuda os idosos do abrigo.

O Lar Irmã Lourdes abriga 32 ido sos carentes em Sussuarana e está sempre precisan-
do de ajuda. Fundado pelo médico geriatra Dr. João Eudes há 12 anos, o abrigo funciona 
na Rua Aroldo Caíno, 76-E, Sussuarana Nova e conta hoje com 14 funcionários, entre 
eles oito cuidadores. 

A administradora e assistente social Simária Leal (de jaleco na foto) conta que, as 
principais despesas do abrigo são com alimentação, limpeza e fraldas geriátricas. Também 
estão na fotografia a voluntária Eliete Lima, da Associação Comunitária Beneficente da 
Sussuarana (ACBS) e um dos moradores mais animados do abrigo, o ex-locutor Adelson 
Souza, com seus mais de 80 anos e forte voz de barítono.

Frente parlamentar pela criação de novos 
TRFs propõe boicote a projeto de lei do STJ
A Frente Parlamentar Mista do Con-

gresso Nacional pela criação de quatro 
novos TRFs vai propor aos deputados e 
senadores do Amazonas, Bahia, Minas 
Gerais e Paraná um boicote ao Projeto 
de Lei (PL 8132/14), enviado recente-
mente pelo Superior Tribunal de Justiça, 
que cria 82 cargos de juiz nos cinco TRFs 
do País. Na opinião dos parlamentares, 
a proposta é uma forma camuflada de 
o STJ barrar a instalação dos tribunais 
federais da 7ª, 8ª e 9ª Regiões criados 
pela Emenda Constitucional 73. O STJ 
também estuda a possibilidade de criar 
apenas dois tribunais: um no Amazonas 
e outro em Minas Gerais. 

Em ato público, a frente parlamentar e 
as associações de juízes federais assinaram 
uma moção pedindo ao STF que analise a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin 
5.017), ajuizada pela Associação Nacional 
de Procuradores Federais (Anpaf), contra a 
criação dos novos TRFs e que teve liminar 
favorável concedida pelo ex-presidente do 
Supremo, Joaquim Barbosa, em 2013. O 
ministro aposentado do STF argumentou 
que o Congresso Nacional não tem compe-
tência para criar despesas de outro Poder, 
no caso o Judiciário, somente o Conselho 
Nacional de Justiça. 

Os integrantes do movimento em defesa 
dos quatro novos TRFs previstos na EC 73 
estiveram reunidos com o relator da Adin 
5.017, ministro Luiz Fux, e pediram que 
a ação seja levada ao plenário da Corte. 
No próximo dia 4 de dezembro será a vez 
do presidente do Supremo, Ricardo Lewan-
dowisk, receber a visita dos parlamentares 
e representantes das associações de juízes 
federais. 

"Além dessa articulação junto aos mi-
nistros do STF, vamos nos mobilizar na Câ-
mara e no Senado, distribuindo cartas aos 
594 deputados e senadores, mostrando 
que esse projeto do Superior Tribunal de 
Justiça vem enfraquecer a nossa luta. Um 
ministro, um grupo de magistrados não 
pode se sobrepor à vontade do Congresso 

Nacional que aprovou nas duas Casas e 
promulgou a Emenda Constitucional 73, 
criando os TRFs no Amazonas, Bahia, Mi-
nas Gerais e Espírito Santo", disse o co-
ordenador da frente parlamentar, deputado 
Amauri Teixeira (PT-BA).

O presidente do STJ, Francisco Falcão, 
tem afirmado em entrevistas que a amplia-
ção dos tribunais atuais é uma medida mais 
eficiente que a criação de novos. O presi-
dente da AJUFE, Antonio César Bochenek, 
defendeu a ampliação e criação dos novos 
TRFs e afirmou que a medida representará 
um “redesenho do pacto federativo”.

Bochenek disse que somente Paraná e 
Minas Gerais, que não têm tribunais, são 
responsáveis pelo início de 40 mil proces-
sos por ano. “O TRF1 abarca 14 unida-
des da federação, praticamente 80% do 
território nacional, e realmente há uma 
distância territorial muito elevada e que 
demonstra, até por esse critério, a neces-
sidade de descentralização e criação de 
novos tribunais”, observou.

De acordo com Bochenek, a liminar 
concedida pelo ministro Joaquim Barbosa 
não se justifica por causar uma situação 
de intranquilidade. “Há uma grande in-
segurança em relação aos próprios ma-
gistrados, que não sabem se continuarão 
vinculados a um tribunal, ou se serão vin-
culados a uma nova corte”.

Feira de Ação Social 
termina hoje com 

sorteio de cesta de 
produtos artesanais
Hoje é o último dia da Feira de Ação So-

cial. Ainda dá tempo de participar do sor-
teio de uma cesta de produtos artesanais 
que acontece  hoje, às 16h30, no foyer. 
Cada R$10,00 em compras dá direito a 
um cupom para participar do sorteio.

CONHEÇA HOJE A ACBS E A 
ASSOCIAÇÃO RESGATE

A ACBS - Associação Comunitária Be-
neficente de Sussuarana dá assistência à 
comunidade carente do bairro há 12 anos e 
pela segunda vez está participando da Fei-
ra de Ação Social.

Com o número em torno de 80 asso-
ciados, além de prestar orientação jurídica 
e clínica, a associação sem fins lucrativos 
também organiza projetos de dança, capo-
eira, entre outras manifestações culturais. 
Quem quiser fazer doações, o contato da 
ACBS é: 9733-5032 ou 8609-7156.

A Associação Resgate realiza há 10 
anos um importante trabalho filantrópico 
sem qualquer fim lucrativo.

A instituição, que há cinco anos partici-
pa de ações sociais em parceria com a nos-
sa Seccional, oferece aos seus beneficiários 
apoio na área da saúde e cultura, através 
de oficinas de arte e artesanato e da Clínica 
Resgate. Tinha também uma creche, que 
infelizmente teve que ser fechada neste ano 
por falta de verba.

Quem tiver interesse em fazer doações, 
o endereço é Rua Guillard Muniz, 429, Pi-
tuba. Telefone: 3354-6092.


