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Aniversariantes
Hoje: Ávio Mozar José Ferraz de No-
vaes, Juiz Federal da 12ª Vara, Anna 
Inêz Souza Teixeira de Carvalho (Ita-
buna), Andreia Gomes Bicalho (23ª 
Vara), Yane Guimarães Santana Fer-
reira (10ª Vara), Jayr Figueiredo dos 
Santos Júnior e Cloves de Araujo 
Lefundes Júnior (Ambos de Feira de 
Santana). Amanhã: Pedro Braga Fi-
lho, Juiz Federal da 19ª Vara, Ricardo 
Figueiredo Lima (22ª Vara) e Cecília 
Vicentini Ewald Lima (16ª Vara).

Parabéns!

Juíza Federal Nilza Reis é homenageada
pela Faculdade de Direito da UFBA 

A juíza federal da 8ª Vara, Nilza Reis, 
foi homenageada na manhã da última 
segunda-feira (16), na Universidade Fe-
deral da Bahia. O evento, realizado pelo 
Conselho de Entidades da Faculdade de 
Direito da instituição, buscou valorizar os 
ensinamentos e o comprometimento da 
sua trajetória acadêmica, reunindo ma-
gistrados, como o juiz federal vice-diretor 
do Foro Dirley da Cunha Jr. e a juiza fe-
deral aposentada Mônica Aguiar,  profes-
sores e alunos.

Na ocasião, aconteceu o lançamento 
do livro “Novos olhares do direito privado: 
em homenagem à professora Nilza Reis”, 
uma coletânea que reune artigos de dez 
estudantes que já puderam compartilhar 
conhecimentos com a professora e ma-
gistrada. Sua organização foi realizada 
pelos professores Gabriel Dias Marques 
da Cruz,  Lázaro Alves Borges e Rodrigo 
Pacheco Pinto.

“Feliz aquele que transfere o que 
sabe e aprende o que ensina”. A frase 
de Cora Coralina foi gravada na placa 
recebida pela juíza federal como forma 
de agradecimento e reconhecimento do 
trabalho desenvolvido.

“Eu desconhecia a homenagem, até 
que recebi a foto da capa do livro e uma 
mensagem informando sobre a coletânea 
que estava sendo feita com artigos dos 

meus alunos e me pediram para aceitar a  
homenagem. E eu respondi perguntando: 
como eu poderia recusar?”, ela contou.

Querida entre os alunos, a juíza explica 
que a amizade é o sentimento que baseia 
a sua relação pedagógica e se mostra li-
sonjeada com o carinho e a admiração re-
cebida. “Drª Nilza, muito obrigada pelos 
ensinamentos, essa homenagem é mais 
que merecida”, diz uma das dedicatórias 
escrita por um aluno na coletânea.

Na apresentação do livro, são expostas 
as razões que levaram a escolher homena-
geá-la, dentre tantos outros professores. 
“Esta é uma forma de agradecimento a 
toda trajetória acadêmica num país ainda 

machista e preconceituoso, de mais uma 
mulher nordestina que dedicou sua vida 
aos estudos e a decisão de conflitos. Igual-
mente, a decisão passou  por uma análise 
dentre os professores da UFBA, daqueles 
que investem diuturnamente em pesqui-
sa, ensino e extensão. A mestra já formou 
diversas gerações que inclusive são seus 
colegas de profissão atualmente [...]”

Os autores dos artigos são: Fábio 
Sokolonski do Amaral, Iala Borges Souza, 
João Guilherme Almeida, Lázaro Alves 
Borges, Leonardo Caldeira Pereira, Le-
onardo Silva Paz, Pedro Cedraz Ramos, 
Rangel Evangelista Freitas, Rodrigo Pa-
checo Pinto e Tiago Almeida Alves.

Empossada nova administração
do TRF1 para biênio 2018-2020

Nesta segunda, 16 de abril, o Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região em-
possou os novos dirigentes do órgão para 
o período 2018-2020. Em solenidade 
realizada no Plenário do Edifício-Sede I, 
em Brasília/DF, e prestigiada por auto-
ridades de todas as esferas de poder, a 
Corte empossou os desembargadores fe-
derais Carlos Moreira Alves, no cargo de 
presidente, Kassio Marques no de vice-
-presidente e Maria do Carmo Cardoso, 
para atuar como corregedora regional da 
Justiça Federal da 1ª Região.

A mesa de honra foi composta pelo en-
tão presidente do TRF1, desembargador 
federal Hilton Queiroz; pelo presidente em 
exercício do Senado Federal, senador Cás-
sio Cunha Lima; pela presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), ministra 
Laurita Vaz; pelo representante do presi-
dente da Câmara dos Deputados, deputa-
do federal Paes Landim; pelo corregedor 
nacional de Justiça, ministro João Otávio 
de Noronha; pelo presidente do Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (CF-OAB), Cláudio Pacheco Prates 
Lamachia; pelo governador do Piauí, José 
Wellington Barroso de Araújo Dias, e pela 
procuradora-chefe da Procuradoria Regio-
nal da República da 1ª Região, Valquíria 
Oliveira Quixadá Nunes.

Após a execução do Hino Nacional 
pela Banda de Música do 1º Regimento 
de Cavalaria “Dragões da Independên-
cia”, sob a regência do maestro Sargento 
Alexandre, o presidente Hilton Queiroz 
declarou abertos os trabalhos da soleni-
dade  e convidou o empossando Moreira 
Alves à tribuna para prestar o compro-
misso de posse no cargo de presidente.

Já na condição de presidente do Tri-
bunal, Moreira Alves convidou Kassio 
Marques e Maria do Carmo Cardoso para 
a assinatura dos termos de posse nos 
cargos de vice-presidente e de corregedor 
regional, respectivamente.

“Espero formar, ao lado dos demais 
colegas de Tribunal, dos juízes federais, 
titulares e substitutos, e de todo o con-
junto de serventuários de nossa Região 
corpo e espíritos únicos, unidos e direcio-

nados em torno do ideal de distribuição 
de Justiça adequada  e eficaz, fazendo, 
cada um, nosso melhor em prol dos des-
tinatários dos serviços a nós cometidos. 
A participação efetiva de todos, com voz, 
críticas, sugestões e ideias, embaladas 
pela busca do verdadeiro interesse cole-
tivo, será imprescindível para que possa-
mos implementar mudanças voltadas a 
este propósito. O tempo tem dito da gló-
ria deste Tribunal. Que Deus nos abençoe 

e nos ilumine a todos para que com de-
dicação e trabalho  comprometido conti-
nuemos a honrar seu nome”, declarou o 
novo presidente do TRF1.

O desembargador federal Kassio Mar-
ques também destacou como característi-
ca da Administração para o biênio que se 
inicia o trabalho integrado e o objetivo de 
dar mais rapidez à nova metodologia de 
gestão processual implantada com o Pro-
cessamento Inteligente (Procin-Jud). “Com 

essa colaboração espero que o presidente 
tenha muito mais tempo para se dedicar 
à gestão, à própria Administração. A Vice-
-Presidência será estruturada para que o 
que antes acontecia apenas na Primeira 
Seção se estenda também às demais Se-
ções. É um momento diferenciado para o 
Tribunal, de muito trabalho e dedicação; e 
o compromisso que nós temos é o de ten-
tar dar muito mais celeridade a essa ad-
missibilidade”, afirmou o vice-presidente.

Empossada no cargo de corregedora 
regional da 1ª Região, Maria do Carmo 
Cardoso ressaltou os desafios que terá pela 
frente e o intuito de atuar em parceria com 
os magistrados de 1º grau. “Eu penso que 
o cargo de corregedor é muito importante, 
especialmente do nosso Tribunal, o maior 
deste País, que hoje se tornou um tribunal 
nacional em razão da primeira instância. 
Nós temos hoje quase 600 juízes fede-
rais; então, a responsabilidade é muito 
grande, um desafio, mas eu tenho certe-
za que conseguirei êxito, porque terei ao 
meu lado, como parceiros, os juízes para 
que possamos juntos fazer este Tribunal 
crescer cada vez mais. Acredito que te-
rei condições de conhecer pessoalmente 
cada um deles e é o que eu pretendo fa-
zer”, declarou a magistrada. (Fonte: TRF1)


