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Aniversariantes
Hoje: Dra. Olívia Merlin Silva, juíza federal da Subseção de Alagoinhas, Ana Valeria 
Leão (Vitória da Conquista), Fernando Henrique Brito (Alagoinhas), Geielle Fernandes 
(NUCRE), Izabela Almeida (15ª Vara), Jankarla Lima (Feira de Santana), Kamila Freire 
(Paulo Afonso), Luiz Octavio Sobral (Jequié) e Suzana Nazaré (SECAD). Amanhã: Ícaro 
Castro (3ª Vara), Mário Martins (NUCJU) e Penélope Ramos (4ª Vara). Dia 21: Cláudio 
Ribeiro (NUASG), Edileusa de Jesus (Express Clean), Fernanda Novaes (Turma Recur-
sal), Jamille Gonçalves (Jequié), José Raimundo Júnior (Barreiras), Leiliane Almeida 
(Jequié), Maira da Costa Santana (12ª Vara) e Orlando Mesquita (16ª Vara). Dia 22: 
Elenir Coutinho (Eunápolis), Iago Ramos (NUTEC) e Luciano Carneiro (NUCJU). Dia 23: 
Glaucia Lyra (16ª Vara). Dia 24: Ingrid Pimentel (Turma Recursal) e Maria Alete Eleote-
rio (Paulo Afonso). Dia 25: Clêmer Santana (Jequié), Flávia Marques (Guanambi), Naia-
ra Fernandes e Tiago Fernandez (ambos do NUCJU). Dia 26: Fernanda Neves (Vitória da 
Conquista), Jaime Neves (8ª Vara), Maisa Castro (7ª Vara), Melissa Fonseca (Paulo Afon-
so), Nohan Cedraz (Paulo Afonso) e Zenóbio Gurgel (Juazeiro).Dia 27: Cláudia Brandão 
(24ª Vara), Lidiane Santos (Itabuna), Manoel Filho (Express Clean), Paloma Macedo (5ª 
Vara), Rosane Cerqueira (NUCRE), Rute Santos (7ª Vara) e Thyago Almeida (Paulo Afon-
so). Dia 28: Antônio Ramos (Eunápolis), Josenildo Gomes (8ª Vara), Maria Barros Almei-
da (13ª Vara), Raphaela Barreto de Souza (Feira de Santana) e Thaynan Santos (DIREF). 
Dia 29: Dra. Andréa Márcia de Almeida, juíza federal da Subseção de Juazeiro e Kelvin 
Luís de Jesus (NUCRE). Dia 30: Aroldo Santos Júnior (Feira de Santana). Dia 1º: Albanir 
Bezerra (14ª Vara), Reinaldo Costa (19ª Vara) e  Paulo Roberto Carvalho (CEF). Dia 2: 
Paulo Silveira (12ª Vara), Ana Paula Ribeiro (Vitória da Conquista) e Rodrigo Rodrigues 
(Express Clean). Dia 3: Alexandre Delgado (19ª Vara), Ana Virginia Lemos (12ª Vara) e 
Mariana Teles (13ª Vara). Dia 4: Fernando Lopes (4ª Vara), Thayse Gomes (Guanambi), 
Murilo Sampaio (19ª Vara), Paula Arruty (11ª Vara), Sérgio Reis (15ª Vara) e Hamilton 
Sacramento (19ª Vara). Dia 5: Eduardo Ataíde (7ª Vara). Dia 6: Marilene Vieira (Express 
Clean), Regilda Gonçalves (ASSERJUF), Silvio dos Anjos (11ª Vara), Mateus Almeida e 
Iala Souza (ambos da Turma Recursal). Dia 7: Felipe Freitas (ASSERJUF), Maria Elieide 
Machado Leite Magalhães (NUCAF), Waldelino Barbosa (19ª Vara), Erasmo Ferreira 
Filho (Feira de Santana) e Mateus Souza (Turma Recursal). Parabéns!!!

Confraternização nas Subseções 
Judiciárias de Guanambi e Itabuna

GUANAMBI - Confraterni-
zação e comemoração. Este foi 
o tom do encontro de final de 
ano dos servidores, requisita-
dos e estagiários da Subseção 
Judiciária de Guanambi. O 
evento, organizado pelos servi-
dores, aconteceu num espaço 
reservado e contou com apre-
sentação musical, churrasco e 
muita alegria.

O encontro marcou tam-
bém a despedida da diretora 
de Secretaria, Flávia Carnei-
ro Marques, após um ano na 

Subseção. Em seu discurso de despedida, Flávia, que exercerá a mesma função na 3ª Vara da 
Subseção de Feira de Santana, agradeceu o acolhimento dos colegas e destacou o sucesso da 
Subseção de Guanambi explicitado em números.

“Dentre tantos outros indicadores de sucesso, destaco que a nossa Subseção foi, em 
2014, a que teve o JEF com a maior saída de processos de todo o Estado.Os resultados 
positivos são conseqüência do empenho e dedicação de todos.”. E acrescentou: “A minha 
felicidade, por outro lado, é imensurável. Agradeço a forma como fui acolhida por cada um 
de vocês. Senti-me em casa desde o primeiro momento”.

ITABUNA - Unidas, as duas Varas da Subseção de  Itabuna encerram o ano em festa, co-
memorando a instalação da 2ª Vara em 2014 e os excelentes resultados em ambas as unida-
des, que seguem reduzindo o acervo 
e trabalhando com relatórios enxutos. 

Para a juíza federal Maízia Pam-
ponet, o ano teve ainda um sabor es-
pecial, o retorno à Subseção de Itabu-
na. Comemoração em dobro!

A confraternização este ano ocor-
reu na própria sede da Subseção e 
contou com apresentação musical, 
preciosidades da casa! Após o expe-
diente as champagnes estouraram, 
houve brinde e uma deliciosa ceia, 
além de sorteio de brindes especiais. 

Este ano a descontração foi o pon-
to alto, retratada na selfie ao lado.

Brincadeira das Senhas 
é diversão garantida há 18 anos

Aglomeração, confraternização e euforia. 
Assim pode ser definida a Brincadeira das 
Senhas, que a ASSERJUF criou há 18 anos 
para promover a interação entre os servido-
res. Este ano, os 100 servidores mais ágeis 
ganharam champanhe, chocolates e paneto-
ne. Nos JEFs foram presenteadas 15 duplas.

O evento contou com a participação de 
colegas de vários setores. O NUCRE, mais 
uma vez, foi a unidade com o maior número 
de inscritos: 18 servidores. No total, a edição 
de 2014 da brincadeira contou com a parti-
cipação de 160 servidores. Confira o depoi-
mento de alguns colegas:

“É muito divertido. Eu gostei demais de 
participar.”, contou Caroline Lordelo, da 18ª 
Vara que, em seu primeiro ano na nossa Sec-

cional, participou pela 1ª vez da brincadeira 
e conseguiu achar sua dupla. Sua senha era 
Caetano Veloso e ela tinha que encontrar Ma-
ria Bethânia, que vinha a ser exatamente a 
senha de Paulo Márcio, da SEVIT, que nunca 
perdeu a brincadeira desde o primeiro ano.

“É uma confraternização que envolve a 
todos, fica um procurando o outro e isso é 
muito importante: o olhar para o outro. É 
também uma descontração. É muito ale-
gre.”, disse Simone Áreas da SECAD. Ela era 
o Coelho da Páscoa e conseguiu encontrar 
seu par que era o Papai Noel.

“Eu adoro a brincadeira. Participei da 
primeira vez em que foi feita e desde então 
sempre participo. É um momento de a gen-
te reencontrar os colegas, amigos que tra-

Nota de esclarecimento
Foi noticiado no JFH desta quarta-feira, 

17/12, que o juiz federal da 3ª Vara Pompeu 
de Sousa Brasil determinara que o Estado da 
Bahia fornecesse medicamento a paciente 
com câncer, mas que o TRF1 suspendera a 
decisão do mesmo magistrado para a prisão 
do secretário de Saúde da Bahia em caso de 
descumprimento da determinação, mas hou-
ve equívoco do JFH na interpretação da notí-
cia do site do TRF1. 

1 - A decisão antecipatória da tutela que 
assegurou à autora o acesso, no prazo de 
15 dias, ao medicamento Erlotinibe foi de 
fato do juiz federal Pompeu de Sousa Bra-
sil, no dia 10 de julho. 

2 - No dia 22 de agosto, o mesmo ma-
gistrado despachou cientificando os réus para  
se manifestarem em 5 dias sobre descumpri-
mento da medida antecipatória da tutela e que 
a recalcitrância no fornecimento do medica-
mento seria considerada conduta atentatória 
à dignidade da justiça, passível de repercus-
são penal (representação ao MPF para instau-
ração de ação pelos delitos dos arts. 319 e 
330 do CP) entre outras consequências.

3 - No dia 17/9, a juíza federal substituta 
Danielli Rodrigues, na titularidade da 3ª Vara, 
determinou que os réus comprovassem o for-
necimento do medicamento sob pena das 
responsabilizações constantes no despacho 
anterior, do juiz federal Pompeu Brasil.

4 - No dia 14/10/2014 o juiz federal 
Pompeu Brasil voltou a decidir nos autos ne-
gando-se a aceitar depósito judicial de quan-
tia destinada à compra do remédio e exigindo 
cumprimento da ordem original. 

5 - No dia 21/11/2014, o juiz federal 
Wilson Alves de Souza, na titularidade da 
3ª Vara, decidiu que o não cumprimento da 
ordem ensejaria expedição de mandado de-
detenção como medida de coerção civil no 
sentido de exigência devida ao respeito e à 
dignidade da jurisdição. Foram apenas os 
efeitos desta última decisão (a única que co-
gita de “detenção” do agente público) que o 
TRF1 suspendeu.

balhavam conosco e que foram para outros 
setores. Acho uma boa maneira de finalizar 
o ano”, declarou Silvia Neto, da 3ª Vara, que 
em todas as edições de que participou conse-
guiu encontrar sua dupla. Neste ano, sua se-
nha era Olívia Palito e ela encontrou Popeye, 
senha que coube a Silvana Fahel, da 2ª Vara.

“É um momento fantástico para confra-
ternizar, para rever amigos, para sorrir. O 
foyer vira uma festa. A novidade desse ano 
de trazer as senhas em charadas foi mui-
to legal”, opinou Sandra Cerqueira, da 11ª 
Vara. Sua senha era Penélope Charmosa e ela 
tinha que encontrar o Dick Vigarista.

“Eu não tiro férias antes do recesso jus-
tamente para participar da brincadeira. Este 
ano foi ainda mais divertido pois as charadas 
puxaram pela nossa inteligência.”, disse Fá-
tima Farias, da 14ª Vara. Ela era Silvio San-
tos à procura de Hebe Camargo.

Graça Lessa, do NUCRE, a Unidade com 
mais participantes, era Aécio Neves. Ela con-
seguiu achar seu avô Tancredo Neves, senha 
que coube exatamente a Liliana Sarmento, 
a única representante da 24ª Vara. Segun-
do Graça “É um momento feliz na vida do 
servidor, um momento de catarse, quando a 
gente volta a ser criança e esquece trabalho, 
esquece os problemas lá fora... Acho até que 
Luiz Goulart, seu idealizador, deveria cobrar 
direitos autorais pela brincadeira”. 


