
Aniversariantes
Hoje: Fabio Rogério França Souza, Juiz 
federal da 21ª Vara, Antônio Carlos de 
Brito Ramalho (NUCJU), Márcia Cristi-
na de Freitas (Biblioteca) e Irineu Bar-
bosa de Oliveira Junior (CS Gestão & 
Serviço). Amanhã: Maurício Cordeiro 
de Sousa Neto (11ª Vara), Rafael Sou-
za Bittencourt Rodrigues (Feira de San-
tana), João Paulo Meireles Souza (12ª 
Vara) e Jamile Porto Rodrigues (Feira 
de Santana). Sábado: Alessandra Pe-
reira Reis (13ª Vara), Patrícia de Sales 
Reis (9ª Vara), Ricartia Alves Pereira 
(Irecê), Kate Anne Edwards de Oliveira 
(Turma Recursal), Amilton Silva de Car-
valho (Barreiras), Marli Bastos Queiroz 
Barreto (11ª Vara) e Marco Antônio Pe-
reira Soares (Ilhéus). Domingo: Solange 
Oliveira Silva (NUTEC) e Larissa Povoas 
de Souza Paes (Turma Recursal). Se-
gunda-feira: Elton Rocha Souza (Turma 
Recursal), Larissa Suely Silva Oliveira 
(Feira de Santana), Sandra Barco No-
gueira (12ª Vara) e Daniela Stachow 
Machado da Silva (6ª Vara).

Parabéns!

Edição n. 4.884. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 07/12/2017.

JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, diagramação, revisão e impressão: Setor de Comunicação 
Social. Encarregada: Rita Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Estagiária de jornalismo: 
Joyce Melo Matos. Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Serviço de Conciliação em Feira de Santana 
promete otimizar tramitação processual

e facilitar acesso à Justiça

A Subseção Judiciária de Feira de San-
tana inaugurou, no último dia 30, seu Ser-
viço de Conciliação (SECON). Estiveram 
presentes à solenidade,  além do diretor 
da Subseção, juiz federal Eudôxio Cêspe-
des Paes,  a juíza federal diretora do Foro 
desta Seccional, Cláudia Tourinho Scarpa, 
o prefeito municipal José Ronaldo de Car-
valho, o representante da Câmara de Ve-
readores de Feira de Santana, Ícaro Ivvin, 
o procurador-chefe do INSS, Ruy Mariano 
Silva Carvalho, o coordenador jurídico da 
Caixa Econômica Federal, Fabrício Olivei-
ra Pinto, e a diretora acadêmica da Facul-
dade Nobre, professora Regiane Amorim.

A primeira fase da implementação do 
projeto ocorreu por meio da celebração 
de parcerias com o Instituto Nacional 
do Seguro Social e com a Caixa Econô-
mica Federal, as quais concordaram em 
manter de forma contínua na Subseção 
de Feira de Santana prepostos capacita-
dos para a resolução de conflitos por via 
consensual. A partir dessa cooperação 
institucional, que contou com o apoio da 

Direção do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia e da Coordenação do Núcleo de 
Conciliação do Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região, organizou-se um pro-
cesso seletivo durante o mês de maio do 
ano corrente, por meio do qual foram se-
lecionados 26 conciliadores voluntários, 
todos formados em Direito. Estes con-
ciliadores participaram do curso Prática 
em Conciliação, oferecido pelo Conselho 
da Justiça Federal, segundo as diretrizes 
do Conselho Nacional de Justiça, com 
carga horária de 40 horas. Após a etapa 
teórica, foram selecionados 14 concilia-
dores, os quais foram submetidos à etapa 
prática do curso, atuando sob supervisão 
da professora Yanna Amorim, instrutora 
credenciada pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Todos os conciliadores recebe-
ram seus certificados durante a solenida-
de de inauguração do SECON, estando 
plenamente habilitados para a realização 
de audiências conciliatórias.

O SECON de Feira de Santana é coor-
denado pela servidora da Justiça Federal 

Nara Borges e conta com uma estrutura 
administrativa e com três salas exclusi-
vamente dedicadas à realização de au-
diências de conciliação em fase proces-
sual das três varas federais da Subseção. 
Além disso, tão logo esteja dotado de 
recursos humanos suficientes para tan-
to, ficará responsável pela marcação de 
audiências, intimação das partes, elabo-
ração de estatísticas, dentre outras ati-
vidades, colaborando, desta forma, para 
uma maior otimização da tramitação 
processual, concretizando um serviço ju-
risdicional otimizado e simplificado, em 
obediência ao ditame constitucional do 
acesso à Justiça.

Ainda dá tempo de participar da 
Pesquisa de Clima Organizacional

Você já respondeu à Pesquisa de Cli-
ma Organizacional da Justiça Federal? 
Ainda dá tempo! O prazo para completar 
os questionários disponíveis na intranet 
vai até hoje e a participação de todos os 
servidores e magistrados é muito impor-
tante. O objetivo do levantamento, pro-
movido pelo Conselho da Justiça Federal 
(CJF), é avaliar, adequar e intensificar 
ações de melhoria relacionadas à gestão 
de pessoas e dos processos de trabalho.

Todas as opiniões coletadas serão 
confidenciais, sem a identificação dos 
participantes. Os dados serão compila-
dos em resultados globais e consolidados 
por região. Cada respondente irá avaliar 
questões relacionadas a seu órgão. O 
questionário direcionado aos magistra-
dos é composto por 44 perguntas.

A enquete dos servidores tem 75 
questões, que passam por temas como 
liderança, estratégia, comunicação, in-
formação, sistemas e equipamentos de 
informática, interação com a sociedade, 
capacitação e desenvolvimento, qualida-
de de vida, satisfação e comprometimen-
to, organização do trabalho e relaciona-
mento interpessoal.

Os questionários estão disponíveis nas 
páginas da intranet dos órgãos da Justiça 
Federal em todo o País. Dúvidas podem 
ser encaminhadas ao e-mail sepoge@cjf.
jus.br. Participe e faça a diferença! A opi-
nião de cada servidor e magistrado é es-
sencial para a construção de uma Justiça 
Federal cada vez melhor.

Fonte CJF

Dra. Neuza Alves 
receberá Medalha
do Mérito do MPBA

A desembargadora federal aposentada 
Neuza Maria Alves da Silva será outorga-
da com a Medalha do Mérito do Ministério 
Público do Estado da Bahia, no próximo 
dia 14 (quinta-feira), às 17h, no Auditório 
Afonso Garcia Tinoco, na sede do órgão.

A solenidade de outorga é uma das 
atividades promovidas pelo MPBA du-
rante a 17ª Semana do Ministério Públi-
co e é concedida anualmente a pessoas e 
organizações que se destacam pelos ser-
viços prestados em defesa dos interesses 
sociais.

Dra. Neuza foi escolhida por sua tra-
jetória enquanto magistrada, contribuin-
do com a representatividade da mulher 
negra nos espaços de poder, tendo sido a 
primeira mulher negra a ocupar o posto 
de desembargadora Federal no Brasil, as-
sim como o cargo de vice-presidente de 
um Tribunal Superior.

A sede do MPBA aqui em Salvador 
fica situada na 5ª Avenida, 750, Centro 
Administrativo da Bahia.

Por que usar
papel reciclado?

Você sabia que cada tonelada de papel 
reciclado evita a derrubada de 20 árvores?

• A cada 28 toneladas de papel re-
ciclado evita-se o corte de 1 hectare de 
floresta (1 tonelada evita o corte de 30 
ou mais árvores).

• A produção de uma tonelada de 
papel novo consome de 50 a 60 eucalip-
tos, 100 mil litros de água e 5 mil KW/h 
de energia. Já uma tonelada de papel 
reciclado consome 1.200 Kg de papel 
velho, 2 mil litros de água e 1.000 a 
2.500 KW/h de energia.

• A produção de papel reciclado 
dispensa processos químicos e evita a po-
luição ambiental: reduz em 74% os po-
luentes liberados no ar e em 35% os des-
pejados na água, além de poupar árvores.

Fonte: WWF
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