
Aniversariantes
Hoje: Samira Coelho Silva Santana 
Lopes (Eunápolis), Ítalo Inácio Oli-
veira Lima (Feira de Santana), Jonei 
de Oliveira Passos (Turma Recursal) e 
Elísio Gomes Pacheco (Caixa Econô-
mica Federal). Amanhã: André Ricar-
do Gomes Borges (15ª Vara), Fábio 
Bispo de Jesus (4ª Vara), Marlene de 
Jesus (13ª Vara), Leandro Neves Go-
mes (Itabuna), Leonardo Cruz de Oli-
veira (21ª Vara) e Juan Gabriel Jesus 
Santos (Pro-Social).
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Solenidade encerra Correição
Geral Ordinária da SJBA

Aviso
O atendimento ao público interno e externo, na Central de Mandados dos Juizados Es-
peciais Federais da SJBA, ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. Eventuais 
demandas das varas do JEF que não possam esperar o horário de abertura da CEMAN-
-JEF devem ser tratadas diretamente com a Central de Mandados do edifício sede, 
através dos telefones 3617-2769 / 3617-2796 ou pelo email ceman.ba@trf1.jus.br.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

30/01/08 - Subseção Judiciária de 
Jequié comemora dois anos de insta-
lação - A Subseção Judiciária de Je-
quié comemorou na última sexta-feira, 
25/01, dois anos de sua instalação. 
Para prestigiar a data, o nosso dire-
tor do Foro, juiz federal Carlos d’Ávila 
Teixeira, compareceu à solenidade, 
juntamente com a Diretoria da Área 
Administrativa, atendendo a convite 
formulado pelo juiz federal Carlos Edu-
ardo Castro Martins.

No turno da manhã, foi celebrado 
um culto ecumênico às 8h na sede da 
Subseção Judiciária, conduzido pelo 
padre Haroldo Coelho Pereira e pela 
pastora Doralize Marques Vidal. À noi-
te, a solenidade teve lugar no Clube 
dos Maçons de Jequié.

Fizeram parte da mesa diretora dos 
trabalhos o diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia, juiz federal Car-
los d’Ávila Teixeira, o juiz federal dire-
tor da Subseção Judiciária de Jequié, 
Carlos Eduardo Castro Martins, o de-
putado estadual Isac Cunha, represen-
tando o Poder Legislativo Estadual, e 
o procurador do município de Jequié, 
Manoel Montyeiro Filho, representan-
do o prefeito Reinaldo Moura Pinheiro. 
Diversas autoridades municipais dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário também prestigiaram o evento.

Após a execução do Hino Nacional, 
Dr. Carlos Eduardo Castro Martins, em 
seu discurso, lembrou do período em 
que participou de um Juizado Especial 
Itinerante que passou pelo município 
de Jequié, no ano de 2004 e de como 
gostara da cidade, considerando-a, 
na ocasião, um bom local para se ti-
tularizar, fato que ocorreu um ano de-
pois. Registrou que desde a criação da 
Subseção, ela já recebeu 7.093 pro-
cessos, o equivalente a dez processos 
por dia. Com a instalação do Juizado 
Especial Adjunto, em maio de 2007, 
650 novos processos deram entrada 
na Subseção.

(...)

JFHHÁ DEZ ANOS

Por Joyce Melo

Os trabalhos referentes a Correição 
Geral Ordinária da Seção Judiciária da 
Bahia se encerraram na última sexta-feira 
(26) em solenidade realizada às 14h30, 
no Auditório Ministro Dias Trindade.

A mesa de honra foi composta pelo 
corregedor regional da Justiça Federal da 
1ª Região, desembargador federal João 
Batista Moreira, os juízes federais em 
auxílio a corregedoria Evaldo de Oliveira 
Fernandes, filho, Jeferson Schneider, Itel-
mar Raydan Evangelista, Warney Paulo 
Nery Araújo, e Glaucio Ferreira Maciel 
Gonçalves, além do procurador-chefe do 
Ministério Público Federal, Fábio Loula.

A diretora do foro em exercício, Cyn-
thia de Araújo Lima Lopes, parabenizou 
o corregedor federal João Batista Moreira 
pela escolha dos juízes federais auxilia-
res, considerando-os um “time de pri-
meira linha” composto por profissionais 
dedicados e competentes. “O trabalho de 
correição realizado nesta última semana 
envolveu muita parceria com a correge-
doria e este é um momento muito im-
portante porque, através da correição, 
é feito um controle interno que verifica 
o andamento das atividades, tendo o 
papel fundamental de ouvir as críticas 
e dificuldades, mas também apontar 
sugestões, pois, o que todos queremos 
é o melhor desempenho da prestação 
jurisdicional”, afirmou Cynthia de Araú-
jo Lima Lope, que ainda agradeceu aos 

juízes auxiliares e seus respectivos dire-
tores.

O desembargador federal João Batista 
Moreira cumprimentou os juízes e servi-
dores da SJBA, assim como o procura-
dor-chefe do MPF. Logo após, ressaltou 
que não havia problema algum na sec-
cional baiana que motivasse a correição, 
sendo esta, pelo contrário, uma Seção 
Judiciária modelo devido a sua compe-
tência e seriedade. Num balanço geral, 
o desembargador afirmou que o serviço 
está atualizado, o número de processos 
que estão em efetiva movimentação é 
adequado para a quantidade de varas e 
juízes, principalmente na área de execu-
ção fiscal, além de ser um estado bem 
servido de subseções judiciárias.

“Vamos aos estados muito mais na 
expectativa de colher experiências po-
sitivas e trocar conhecimento, para que 
ao final possamos produzir um relatório 
para encaminhar ao presidente e à ad-

ministração do TRF1. Em todas as cor-
reições que viemos fazendo, percebe-
mos que estamos bem servidos de juízes 
em qualidade e quantidade”, concluiu o 
desembargador.

Dr. João ainda mencionou alguns de-
sembargadores baianos, como o atual 
presidente do TRF1, desembargador fe-
deral Hilton Queiroz, e os desembargado-
res aposentados Neuza Maria Alves, por 
encerrar sua carreira com chave de ouro 
com a sua atuação na condução do últi-
mo concurso para juíz federal do TRF1, 
como também Cândido Moraes, pelo ex-
celente trabalho realizado ao longo da 
carreira de magistratura.

Após a solenidade, os representantes 
da Corregedoria se reuniram no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade com os juízes 
federais da seção e com os juízes da 
subseção judiciária da Bahia através de 
videoconferência.


