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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dorislei Sousa Novato Lauton 
(NUCRE), João Virgilio Mendes (NU-
CJU), Obede Pinheiro dos Santos 
(Campo Formoso), Laís Pacheco de 
Lima (10ª Vara) e Raquel Santos Oli-
veira (Feira de Santana). Amanhã: Ro-
mério Couto Miranda (Feira de Santa-
na), Fernanda Cardoso Tourinho Aguiar 
(9°Vara), Sebastião Jardim Bittencourt 
(Alagoinhas), Juliana Oliveira Mazzi 
Ribeiro (Juazeiro) e Stefanny Santos 
Domingos (Paulo Afonso). Domingo: 
Daniela Barreto Santos (Feira de San-
tana) e Fabio Alexandre Leite Borba 
(Eunápolis). Segunda-feira: Carmen 
Valeria Boulhosa Dominguez dos San-
tos (8ª Vara), Lidia Mara dos Santos 
Pena (Vitoria da Conquista), Kátia Vic-
tor Alves (5ª Vara), Anderson Santos 
da Conceição (Feira de Santana), José 
Marcelo da Silva (Irecê) e Caio Filipe 
Andrade de Jesus (14ª Vara).
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Inscrições para passeio 
ecológico da ASSERJUF 

se encerram hoje
 As inscrições para o VII Passeio Eco-

lógico da ASSERJUF se encerram hoje e 
devem ser feitas no escritório da Associa-
ção. O passeio será realizado no sábado, 
24/10, no Hotel Fazenda Guimarães, em 
Amélia Rodrigues. 

 As vagas são limitadas devido à quan-
tidade de assentos no ônibus que levará to-
dos ao passeio. Os valores para associados 
são: • dependentes (marido, esposa, pai 
ou mãe): R$ 40,00; • filhos até 3 anos não 
pagam; • filhos de 4 a 10 anos: R$ 25,00; 
• filhos acima de 10 anos: R$ 40,00; • 
convidados: R$ 55,00 (de 4 a 10 anos) 
e R$ 100,00 (acima de 10 anos); • valor 
para não-associados:R$ 100,00.

Módulo III do Curso 
Sobre Novo CPC 

começa na segunda, 19 
O Módulo III do curso ministrado pelo 

juiz federal Salomão Viana sobre o Novo 
Código de Processo Civil tem início na pró-
xima segunda-feira (19) e prossegue sem-
pre das 13h às 15h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade do Fórum Teixeira de Freitas, 
com as seguintes aulas: • 19, 21 e 26/10: 
Inovações sobre prazos, citação e intima-
ções; • 28/10: Petição inicial e improce-
dência liminar do pedido no novo CPC.

Juiz federal de Vitória da Conquista
coordena seminário que acontece hoje

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Vitória da Consquista, João 
Batista de Castro Júnior, é o coordenador científico do Seminário Novos Desafios da 

Advocacia, que acontece hoje, a partir das 19h, 
no auditório da Justiça do Trabalho, localizada 
na rua Rio de Contas, 325, Fórum Crésio Dan-
tas Alves, Candeias, na estrada para a UESB, 
próximo ao CEMAE, naquele município. Ele 
também é professor de Direito da Universidade 
do Estado da Bahia.

Segundo o magistrado, o evento tem o in-
tuito de promover discussões regionalizadas de 
questões atuais, estabelecendo conexões entre 
a consciência social de problemas jurídicos e a 
disposição, no sistema, de mecanismos norma-
tivos eficientes de proteção.

O evento contará com a presença do ministro 
Humberto Martins, do STJ, dos desembargado-
res Nilson Castelo Branco e Pedro Guerra, do 
Tribunal de Justiça da Bahia, e do presidente da 
OAB-BA, Luiz Viana Queiroz.

Doações para crianças do Hospital 
Martagão Gesteira até hoje

Prossegue hoje a campanha promovida pelas  servidoras desta 
Seccional Dóris Fernandes e Maria Eugênia Ribeiro Laje e pelo en-
fermeiro do Pro-Social Cristiano Cardozo para doação de lápis de 
cor, giz de cera, cola de papel, hidrocor e tinta guache destinados 
à brinquedoteca do hospital Martagão Gesteira.

O material será entregue no próximo domingo, 18, quando  
será realizada uma ação filantrópica com atividades de palha-
çaria e contação de histórias para as crianças ali internadas e 
residentes. Para tanto, o grupo conta com a contribuição dos 
colegas da Justiça Federal. Os materiais podem ser entregues 
até hoje, para Dóris e Cristiano, no Pro-Social.

O Juiz federal da 17ª Vara desta Secio-
nal, Antonio Oswaldo Scarpa, foi empos-
sado ontem pelo desembargador Lourival 

Juiz federal Antonio Scarpa é empossado no TRE
Almeida Trindade, como membro suplente 
da classe de juiz federal do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Bahia.

O juiz Antonio Scarpa enalteceu o Tri-
bunal e o Estado da Bahia, agradecendo 
a responsabilidade de compor uma Corte 
que “ecoa democracia em seus corredo-
res”. Estiveram presentes à solenidade 
os demais membros da Corte, o procura-
dor regional eleitoral Ruy Nestor Bastos 
Mello, o diretor-geral André Beserra, ad-
vogados, servidores do TRE-BA e demais 
autoridades

Antonio Scarpa é juiz federal desde 
1997 e, além de bacharel em Direito 
pela Faculdade Milton Campos, de Belo 
Horizonte (MG), é mestre em Direito Pú-
blico pela Universidade Federal da Bahia 
e professor de Direito Penal do Centro 
Universitário Jorge Amado. Mineiro de 
Itanhandú, o juiz é membro do Instituto 
Baiano de Direito Processual Penal (IB-
DPP) e recentemente recebeu o título de 
cidadão honorário da Bahia, concedido 
pela Assembleia Legislativa do Estado.

Fonte: tre-ba.jus.br

Lista telefônica 
atualizada na rede

A lista telefônica que é organizada pela 
Seção de Comunicações Administrativas 
desta Seccional encontra-se atualizada 
no ambiente de rede e pode ser consul-
tada na pasta “Comum”. Para acessá-la, 
busque por \\Srvarq1-ba\comum.


