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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Myrtô Magalhães e Silva (SE-
BIB), Cláudia de Araújo Meirelles 
Soares (3ª Vara), Hildemar Rodri-
gues da Costa (Bom Jesus da Lapa), 
Nadson Sardeiro Coelho (Barreiras), 
Rosemary Gonçalves da Silva (SE-
CAD), Erenaldo Ludovico Chaves 
(Contrate), Ítalo Seal Carvalho Pam-
ponet (7ª Vara) e Raphaela Celesti-
no Silva (15ª Vara). Amanhã: Paulo 
Sergio Campos Teixeira (Núcleo de 
Conciliação), Marcos Alves de Me-
nezes (Paulo Afonso), Tiago Vas-
concelos Santana (Irecê), Gabriel 
Fontes de Oliveira (13ª Vara), Ja-
queline Cordeiro Pereira (Bom Jesus 
da Lapa), Tereza Cristina Gasse de 
Carvalho (NUASG), Adilson Silva de 
Souza (15ª Vara), Bruna Fernanda 
Santana Couto (SECAD) e Simone 
Santana Santos (8ª Vara). Domingo: 
Murilo Oliveira Nascimento (Ilhéus), 
Lucas Batista de Oliveira Araújo 
(DIREF) e Maria do Socorro Pereira 
Conceição (SECAD). Segunda-feira: 
Sonia Maria Andrade (18ª Vara), 
Maria Claudia de Oliveira Guerra 
(Teixeira de Freitas), Aline da Silva 
Batista de Lélis (Guanambi), Maria 
de Fátima Farias dos Santos (14ª 
Vara), Maria de Lourdes Almeida 
Neves (23ª Vara) e Cátia Pires (Ex-
press Clean). 

Parabéns!!!
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Relatórios gerenciais 
do Pro-Social estão

disponíveis na intranet
Estão disponíveis na página do TRF1 

e no sistema e-Prosocial relatórios geren-
ciais com dados da gestão do Programa 
de Assistência aos Servidores (Pro-So-
cial), especialmente as informações rela-
cionadas às receitas e às despesas. 

Os relatórios começaram a ser desen-
volvidos no segundo semestre de 2013, 
em cumprimento à determinação de 
transparência implantada pela gestão da 
atual Administração do Tribunal.

Os relatórios serão disponibilizados 
mensalmente na intranet. Há ainda, em 
fase de validação e ajuste de formatação, 
outros relatórios que serão incluídos pos-
teriormente.

Para localizar esses relatórios, basta 
acessar a página do TRF1, selecionar 
“Intranet”, clicar no botão “Serviços”, 
selecionar “Pro-Social” e escolher o ano 
desejado, “2013” ou “2014”.

Dentre as opções para consulta, 
está disponível o relatório de custo per 
capita, a lista de beneficiários do Pro-
-Social e, ainda, o relatório detalhado 
de despesas.

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região comemora hoje seus 25 anos de 
instalação. A celebração se dará na sede 
do tribunal, em Brasília, com a presença 
de todos os seus membros e inúmeros 
juízes federais. O diretor do Foro da nos-
sa Seccional, juiz federal Ávio Novaes, 
representa a Bahia na ocasião.

Da programação constam: lançamen-
to de selo e carimbo postal alusivos ao 
evento, homenagens aos desembarga-
dores federais e servidores pioneiros, 
apresentação de vídeo sobre a memória 
institucional da 1ª Região, abertura da 
exposição “Diversidades da 1ª Região”, 
apresentação do coral do TRF1, lança-
mento de livro comemorativo, entre ou-
tras atividades.

Leia, a seguir, a mensagem do seu 
ex-presidente, o desembargador fede-
ral aposentado, o baiano Aloísio Pal-
meira Lima: 

“Estamos comemorando, hoje, 25 
anos de existência do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. Relembramos o 
fato histórico de sua instalação no dia 

28 de março de 1989 pelo Tribunal Fe-
deral de Recursos, em solenidade presi-
dida pelo Ministro José Cândido de Car-
valho Filho, então Corregedor-Geral da 
Justiça Federal.

Já nasceu com a vocação de gran-
deza que lhe deu aquela extinta Corte 
de Justiça, ao fixar-lhe sede na Capi-
tal da República e extensa jurisdição 
em cerca de 84% do território nacio-
nal. Cumpria-se, assim, o mandamento 
constitucional previsto no Ato das Dis-

TRF1 celebra hoje Jubileu de Prata
posições Transitórias, art.27, §6º, que 
criou cinco Tribunais Regionais Fede-
rais em todo o país. 

A longa jornada percorrida até hoje 
demonstra, em números eloquentes, 
quão benéfica e proveitosa tem sido a 
atuação deste Tribunal. De 1989 até 
2013 foram julgados 1.716.311 pro-
cessos. No mesmo período, computam-
-se 3.058.803 julgamentos nas 14 Se-
ções da Justiça Federal na 1ª Região e, 
a partir de 2002 a 2013 - 3.767.307 
pelos Juizados Especiais Federais.

O momento de celebrar é também de 
lamentar. Vale advertir que, se a cons-
trição de malquerenças que cercam o 
Judiciário deixa marcas profundas, a 
justiça é eterna e os algozes passam. O 
sol que beija a fonte de sua eternidade 
é o mesmo que aquece os instrumen-
tos de pressão para esvaziá-la. Estes se 
desgastam e aquela não tem fim. Repe-
limos a agressão dos que tentam ressus-
citar, com métodos sutis, a prática dos 
ordálios - água fervente e faca queiman-
te - usados na Idade Média européia.

Não se pode fechar os olhos à ne-
cessidade de reforma do Poder, profun-
da e responsável, que leve em conta a 
crescente litigiosidade do povo brasi-

leiro, cada vez mais cônscio de seus 
direitos. O clamor contra a lentidão da 
Justiça requer ações pragmáticas para 
realizar o bem da vida buscado por to-
dos. Leis que assegurem prontamente 
os direitos do cidadão e contribuam 
para a segurança e a paz social, visan-
do alcançar a possível felicidade de 
todos na democracia.

A sociedade brasileira, a cada dia, 
lança novos desafios que o Poder Ju-
diciário tem que enfrentar. O combate 
à corrupção, entre as mais altas aspi-
rações da Justiça, defronta-se com a 
sementeira da resistência organizada, 
que faz crescer a gigantesca tarefa de 
erradicar dos costumes essa prática ne-
fanda em nosso país. É chegada a hora 
da união de todos os juízes em uma 
cruzada nacional em defesa do patri-
mônio público. Creio na força e no amor 
do ideal da Justiça para vencer a dura 
realidade de hoje. 

A mensagem da vida é dirigida à 
construção da felicidade do homem, 
que é ‘a medida de todas as coisas’ (Pro-
tágoras).

PARABÉNS, QUERIDO TRIBUNAL.

Brasília, 28/03/2014.

ALOÍSIO PALMEIRA LIMA                                                
Ex-Presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região”

Aniversários na DIREF
Os servidores da DIREF e da SECAD se reuniram nesta segunda-feira, 24/3 para 

comemorar os aniversários da servidora Camila Andrade Matos e do estagiário Odilon 
Lopes Paiva, ambos lotados na Assistência Jurídica da DIREF.

Na oportunidade todos compartilharam de um momento de alegria e descontra-
ção. A servidora Ana Cláudia Xará, em nome dos colegas, dedicou algumas palavras 
de felicitação para os aniversariantes, ressaltando as suas qualidades.

Ana Cláudia aproveitou a oportunidade para registrar seu agradecimento à Direção 
do Foro, nas pessoas do juiz federal Ávio Novaes e da diretora da SECAD, Sandra Bar-
co, pelo convite para trabalhar na Área Administrativa desta Seção Judiciária, o que 
lhe proporcionou intensa felicidade por poder conviver, nos últimos dois anos, com 
uma equipe composta de pessoas comprometidas e guerreiras. 

Lembrou também da alegria de Camila, do seu jeito extrovertido de se relacionar 
com as pessoas e da sua competência nos assuntos da ASJUR. Destacou, ainda, o 
trabalho do estagiário Odilon Paiva, pessoa muito querida por todos pelo seu compro-
metimento e entusiasmo.


