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Aniversariantes
Hoje: Juiz federal Evandro Reimão dos 
Reis (10ª Vara) Emmanuel Borges de 
Almeida Neto (5ª Vara), Ivan Manuel 
Campos Moreira (Alagoinhas), Catari-
na Melo Cavalcante (Paulo Afonso) e 
Jaqueline Gomes Nascimento (Campo 
Formoso). Amanhã: Dorolimpia Sou-
sa Novato (20ª Vara), Marcelle Von 
Sohsten Ramalho da Silva (NUCAF), 
Patrícia Corrêa de Carvalho (1ª Vara), 
Rodrigo Will Ribeiro (Irecê), Luciana 
dos Santos Barbosa (24ª Vara) e Lu-
ciano Senna Molina (Paulo Afonso).

Parabéns!

13ª Vara comemora 20 anos de instalação
na Seção Judiciária da Bahia

Custo de perícias judiciais é tema
de audiência pública organizada
pelo Conselho da Justiça Federal

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
está com inscrições abertas, até o dia 
8 de outubro, para a audiência pública 
Perícias Judiciais. O evento, que tem 
apoio da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), está marcado para as 
9h do dia 10 de outubro, no Auditório 
do CJF. O público-alvo são magistrados, 
membros do Ministério Público, Defen-
soria Pública, advogados e cidadãos em 
geral.

Com carga horária de 8 horas-aula, o 
objetivo das palestras é debater a evolu-
ção da despesa; a inviabilidade orçamen-
tária e o comprometimento institucional 
da Justiça Federal; a jurisprudência 
como elemento propulsor do aumento de 
despesa e a cultural pericial; a influência 
da alta programada; o papel da DPU na 
assistência jurídica gratuita e a responsa-
bilidade da Justiça Federal; a otimização 

das RPVs e a disponibilização dos ante-
cedentes médico-periciais e outras medi-
das de cooperação judiciária.

Além das exposições, serão disponi-
bilizados espaços para prática de design 
thinking, ou seja, os participantes pode-
rão inserir sugestões em quadro prepara-
do para recebimento das propostas. Du-
rante o evento, um ilustrador registrará 
a síntese dos problemas e as sugestões 
apresentadas.

As inscrições podem ser feitas no site: 
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-
-justica-federal/centro-de-estudos-judi-
ciarios-1/eventos/eventos-especiais-1/
audiencia-publica-pericias-judiciais

O certificado poderá ser retirado, a 
partir do dia 15 de outubro, no site www.
cjf.jus.br, na Seção Cursos e Eventos > 
Emissão de Certificados.

Fonte: TRF1
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Por Carolina Sales Barreto

Na última sexta-feira (29/09) a 13° 
Vara Cível da Justiça Federal comemorou 
seus 20 anos de instalação em grande 
estilo. Aproveitando o clima dos festejos 
de setembro tão populares na Bahia, o 
almoço foi um delicioso caruru, com di-
reito a acarajé e abará servidos por uma 
autêntica baiana de acarajé.

O coral desta Seccional, Cantarolando 
abriu os festejos ao som de Gilberto Gil, 
os integrantes aproveitaram o momento 
para parabenizar a Vara e o juiz federal 
responsável e fundador da mesma, Car-
los D’ Ávila Teixeira, tido como um gran-
de apoiador das manifestações artísticas 
desta Secção, em especial o coral.

Logo após, o reverendo português 
José Manuel, pároco do bairro da Sus-
suarana proferiu uma prece junto ao juiz 
Carlos D’ Ávila e a diretora da secretária 
da 13° Vara Raquel Teles Oliveira para 
os servidores presentes. Além da benção 
concedida aos dirigentes e a Vara, o pa-
dre ressaltou a importância da harmonia 

no ambiente judiciário para o povo bra-
sileiro.

Bem humorado, o juiz Carlos 
D’Ávila dispensou as formalidades e 
não fez discurso, ao invés disto, fez à 
leitura dos nomes de todos os juízes, 
diretores de secretária e servidores 
que ali passaram até então e fez um 
belo agradecimento que foi aplaudido 
por todos. Ao final do discurso, o juiz 
fundador recebeu uma placa de agra-
decimento por parte da Associação 
dos Servidores da Justiça Federal da 
Bahia – ASSERJUF.

Para descerrar a placa referente às 
duas décadas de existência da Vara, o 
juiz Carlos D’Ávila convidou o primeiro 
juiz federal substituto da 13ª Durval Car-
neiro Neto, a diretora da secretária Ra-
quel Teles Oliveira, o servidor aposentado 
Almir Vasconcelos, além do padre José 
Manuel. 

Por fim, a Banda GagaBirô fez a trilha 
sonora da festa com um repertório ani-
mado de samba e axé que logo contagiou 
a todos os magistrados, servidores e fun-
cionários da CAIXA que foram prestigiar 
o evento.

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

02/10/08 - 10ª Vara comemora 
10 anos em alto estilo - Os magis-
trados e servidores da 10ª Vara co-
memoraram na última sextafeira, 
26/09, os dez anos da instalação 
daquele Juízo Federal.

A programação da festa incluiu 
uma missa de ação de graças, a 
entrega para os servidores daquela 
Unidade de medalhas especialmente 
confeccionadas para o evento, pre-
sente da sua diretora de secretaria, 
Fany Derze, e também a entrega de 
diplomas de reconhecimento pela ex-
celência dos serviços, também para 
todos os servidores da 10ª Vara, as-
sinados pelo juízes federais Evandro 
Reimão e Ailton Schramm.

A festa contou com a presença 
de diversos convidados, servidores e 
magistrados. A ambientação se des-
tacava pelo bom gosto e atenção aos 
pequenos detalhes. Balões decorati-
vos, arranjos de flores, um coquetel 
refinado, além de cuidados delicados 
como a apresentações em slides, em 
todos os micros da Vara, de fotos dos 
servidores e magistrados em diversos 
momentos desses dez anos.

A preocupação dos organizadores 
da festa com os detalhes chegou ao re-
quinte da inscrição dos nomes de todos 
os servidores nos bombons que enfei-
tavam a mesa de doces onde um bolo 
trazia inscritos os mesmos nomes.

Nos dias que antecederam a festa 
os servidores vestiam, orgulhosos, ca-
misetas personalizadas, com seus no-
mes no verso, encimando o número 
10, como em um verdadeiro time de 
futebol: eram os craques da 10ª Vara. 
O escudo, na parte da frente, ostentava 
10 estrelas. A diretora da 10ª Vara ex-
plicava, orgulhosa: “Nosso time é 10!”

Durante o coquetel de confraterni-
zação, os convidados desfrutaram da 
apresentação musical dos servidores 
Águido Miranda, Rudá Paraguaçu, 
Mauro Guilherme, Josenido Gomes e 
Paulo Sérgio Teixeira enquanto no cor-
redor, em um telão, era apresentado o 
show Alegria do Cirque du Soleil.

JFHHÁ DEZ ANOS


