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Aniversariantes
Hoje: Maria das Dores de Alencar 
Fontes (22ª Vara).
Amanhã: Claudia de Araújo Meirelles 
Soares (9ª Vara), Myrtô Magalhães e 
Silva (Biblioteca), Rosemary Gonçal-
ves da Silva (NUCAF), Nadson Sardei-
ro Coelho (Barreiras), Hildemar Rodri-
gues da Costa (Bom Jesus da Lapa), 
José Nilson Silva Vieira Filho (NUCOD) 
e Erenaldo Ludovico Chaves Jr (Mega 
Service). 
Dia 29: Paulo Sergio Campos Teixei-
ra (1ª Vara), Tereza Cristina Gasse de 
Carvalho (NUASG), Tiago Vasconcelos 
Santana (23ª Vara), Gabriel Fontes de 
Oliveira (13ª Vara), Jaqueline Cordeiro 
Pereira (Alagoinhas), Marcos Alves de 
Menezes (Paulo Afonso), Bruno Teixei-
ra Andrade (Itabuna), Natália Santini 
da Silva Pereira (Teixeira de Freitas) e 
Tarsila Costa de Lima (Ilhéus).
Dia 30: Murilo Oliveira Nascimento 
(Ilhéus). 
Dia 31: Eudóxio Céspedes Paes, Juiz 
federal da 2ª Vara de Feira de Santana, 
Maria de Fátima Farias dos Santos (14ª 
Vara), Maria de Lourdes Almeida Neves 
(24ª Vara), Sonia Maria Andrade (SE-
CAD), Maria Claudia de Oliveira Guerra 
(17ª Vara), Aline da Silva Batista de Lé-
lis (Guanambi), Igor Samuel Figueiredo 
Oliveira (10ª Vara), Jehnnifer Queiroz 
dos Santos (Turma Recursal) e Catia Pi-
res (CS Gestão & Serviço).
Dia 1º/04: Erverton Luis de Sousa Bas-
tos (NUAUD), Suely Azevedo Batista 
(11ª Vara), Rafael Carvalho Ribeiro 
(Conciliação), Jerlion Luilson Barros 
Asevedo (Bom Jesus da Lapa) e Cami-
la Leão Santana (Turma Recursal).
Dia 02/04: Márcia da Silva Sampaio 
(Turma Recursal), Nilton Bérgson 
de Jesus (24ª Vara), Silvia Nogueira 
Lima de Santana (3ª Vara), Joel Luiz 
dos Santos Costa (4ª Vara), Dijamara 
Oliveira Campos Bitencourt (Feira de 
Santana), Jessica Carla Almeida do 
Amor Divino (NUCGP), Lourdes Valéria 
Santiago Soares dos Santos (21ª Vara) 
e Drª Márcia Regina Lopes Accioly de 
Almeida (Pro-Social).

Parabéns!

TRF1 homenageia desembargadora federal 
Neuza Alves e ministra Laurita Vaz

Divulgados data, horário 
e local de provas da XVII 
Seleção de Estagiários 

de Direito
A prova objetiva  XVII Seleção de Esta-

giários de Direito da SJBA ocorrerá no dia 
8 de abril de 2018 (domingo), na Faculda-
de de Direito da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), que fica localizada na Rua 
da Paz, s/n, Graça, em Salvador.

Conforme indica o Edital 5740763, 
assinado pela diretora do Foro, juíza fe-
deral Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, 
a abertura dos portões será às 8h30, 
com seu fechamento às 9h.

O TRF 1ª Região realizou sessão sole-
ne nesta quinta-feira, 22 de março, para 
homenagear a primeira desembargadora 
negra do TRF1, Neuza Alves, com a inau-
guração da exposição permanente de sua 
toga e aposição de retrato no Memorial 
Mauro Leite Soares, no Edifício-Sede do 
Tribunal, Brasília/DF. Na ocasião, também 
foi homenageada a presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), ministra Laurita 
Vaz, com a outorga do Colar do Mérito Ju-
diciário “Ministro Nelson Hungria”.

A mesa de honra da solenidade foi 
composta pelo presidente do TRF1, de-
sembargador federal Hilton Queiroz; pela 
presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), ministra Laurita Vaz; pelo desem-
bargador federal aposentado e primeiro 
presidente do TRF1, Alberto José Tava-
res Vieira da Silva; pela desembargado-
ra federal aposentada Neuza Alves; pelo 
representante da procuradora-chefe da 
Procuradoria Regional da República, pro-
curador da República Zilmar Drummond, 
e pelo representante do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
secretário-geral Felipe Sarmento Cordeiro.

A tarde de homenagens e celebrações 
foi iniciada com a outorga do Colar do 
Mérito Judiciário “Ministro Nelson Hun-
gria” à ministra Laurita Vaz, conforme 
decisão unânime do Plenário do TRF1 
em sessão realizada no dia 14 de dezem-
bro de 2017. A honraria – cujo objetivo 
é agraciar personalidades e autoridades, 
pessoas jurídicas e instituições, nacionais 
ou estrangeiras, que, por seus méritos ou 
relevantes serviços à cultura jurídica, se 
fizerem merecedoras de especial distinção 
– foi entregue à presidente do STJ e do 
CJF pelo presidente Hilton Queiroz.

Em seguida, o corregedor regional da 
Justiça Federal da 1ª Região, desembar-
gador federal João Batista Gomes Moreira, 
discursou em nome do TRF1. “Esta home-
nagem representa o grande apreço que a 
magistratura federal tem pela pessoa da 
ministra, que é uma mulher vitoriosa cuja 
vida se resume a três valores: religião, fa-
mília e trabalho”, destacou o magistrado.

Após a apresentação do servidor César 
Alencar, do gabinete do desembargador 
João Batista Moreira, que cantou a música 

“Monte Castelo” em homenagem a Laurita 
Vaz, a ministra dirigiu-se à tribuna para seu 
pronunciamento. “Receber uma homena-
gem deste tamanho que leva o nome de 
um grande penalista, de um ministro de 
sempre do Supremo Tribunal Federal, é 
sempre uma grande honra. Estou muito 
feliz de recebê-la do maior Tribunal Re-
gional Federal do País, não só na extensão 
da jurisdição, mas, também, em número 
de processos e que tem uma ligação mui-
to forte comigo, pois fiz parte do MPF e, 
como membro do parquet, trabalhei no 
TRF1. Esta homenagem se reveste de um 
significado pujante e está repleta de mar-
cas importantes para a história do Judici-
ário brasileiro”, declarou a homenageada.

Trajetória vitoriosa – A cerimônia sole-
ne teve como um de seus objetivos prin-
cipais homenagear a desembargadora fe-
deral aposentada do TRF1 Neuza Alves, a 
primeira mulher negra a integrar a Corte. 
Para tanto, foi realizada a inauguração da 
exposição permanente da toga de gala 
que pertenceu à magistrada e a aposição 
de seu retrato no Memorial Mauro Leite 
Soares, localizado no Edifício-Sede I do 
TRF1, em Brasília.

O presidente Hilton Queiroz acredita 
que o destaque à desembargadora, “com 
a aposição de seu retrato e a exposição 
da toga de gala que sua excelência en-
vergou ao longo de 14 anos no Tribunal, 
resgata e sinaliza um marco histórico 
para o TRF1, a presença da mulher e a 
primeira mulher negra a integrar o qua-
dro desta Corte. Isso é importantíssimo 
num momento em que o País procura 
resolver estas questões de diferenças 
raciais que não podem existir dentro de 
uma república sadia”.

A homenageada Neuza Alves destacou 
a importância de lutar cada vez mais pelo 

espaço das pessoas negras na sociedade 
e agradeceu a todos com quem trabalhou 
pela trajetória realizada. “Tenho neste 
momento uma sensação enorme de de-
ver cumprido. Vim para o Tribunal para 
formar equipes e trabalhar até não po-
der mais, escrever meu nome na história 
do Tribunal acompanhada de todas es-
sas pessoas que me trouxeram até aqui. 
Combati o bom combate, terminei a car-
reira e guardei a fé. Com essa fé cheguei 
ao topo da montanha e daqui do topo eu 
posso olhar o futuro e dizer: venham to-
dos que quiserem realizar sonhos, que o 
caminho está aberto para todos. Estou 
realizada, em pleno regozijo. Dificulda-
des existem, mas temos que ir em frente. 
Mulheres adiante, mulheres negras mais 
ainda, homens e mulheres de todas as 
raças, etnias, credos, esperanças, prefe-
rências, o mundo está aí para ser con-
quistado. Retroceder jamais”!

Presenças – Prestigiaram a solenidade 
também o presidente do Superior Tribu-
nal Militar (STM), José Coelho Ferreira; 
os ministros do STJ Og Fernandes, Isabel 
Gallotti, Assusete Magalhães, Moura Ri-
beiro, Nefi Cordeiro, Luiz Alberto Gurgel 
de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca e 
Francisco Cláudio Santos; o ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) Cláu-
dio Brandão; o conselheiro do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho; 
os desembargadores federais aposentados 
do TRF1 Plauto Ribeiro, Antônio Augusto 
Catão Alves, Eustáquio Nunes da Silveira; 
Osmar Tognolo; Carlos Fernando Mathias 
de Sousa, Antônio Ezequiel da Silva e 
Sebastião Fagundes de Deus; o represen-
tante do presidente do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), 
2º vice-presidente José Jacinto Costa 
Carvalho; o representante do presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal (TRE-DF), desembargador eleito-
ral André Macedo de Oliveira; o defensor 
público geral federal Carlos Eduardo Bar-
bosa Paz; o presidente da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), juiz fede-
ral Roberto Carvalho Veloso; o secretário 
da Receita Federal, Jorge Antônio Deher 
Rachid; o representante do presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
Distrito Federal, secretário-geral adjunto 
Cleber Lopes de Oliveira; o presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores da 
República, procurador da República José 
Robalinho Cavalcanti; a diretora do foro 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, 
juíza federal Kátia Balbino; o secretário 
nacional de Políticas de Promoção Ra-
cial, Juvenal Araújo Junior; desembarga-
dores federais do Trabalho, membros da 
Advocacia-Geral da União, magistrados, 
prefeitos municipais, servidores homena-
geados, autoridades e convidados.

Fonte: TRF1


