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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dr. Pedro Braga Filho, juiz federal 
da 19ª Vara, Ricardo Figueiredo Lima 
(22ª Vara), Cecília Vicentini Ewald e 
Pâmela Souza dos Santos (ambos da 
16ª Vara). Amanhã:  Andrea Braga di 
Tullio Gomes (10ª Vara) e Soloney Lo-
pes Valois (NUASG). Domingo: Denil-
son Matos de Araújo (12ª Vara), Nara 
Lúcia Rodrigues Borges Rocha (Feira 
de Santana), Allan Klenisson de Car-
valho Oliveira (Juazeiro), Lais Costa 
Santos (NUCJU), Luzivania Gomes De 
Oliveira (Irecê), Arileide Barreto San-
tos (CAIXA) e Jandir Suzart de Oliveira 
(Delta). Segunda-feira: Cláudio Araújo 
de Souza (NUCJU), Ducival Miranda 
Cordeiro (2ª Vara), Joaquim Pinheiro 
de Sousa Filho (Barreiras) e Fernanda 
Barberino Pereira (Alagoinhas).

Parabéns!!!
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Subseção de Alagoinhas 
recebe nova sede hoje

A partir de hoje, a Subseção de Ala-
goinhas funcionará em nova sede, um ano 
após a chegada da Justiça Federal na cida-
de, no dia 20 de abril do ano passado.

A solenidade de inauguração na nova 
sede contará com a presença do presidente 
do TRF da 1ª Região, desembargador fede-
ral Mário César Ribeiro, do juiz federal di-
retor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, 
juiz federal Ávio Novaes, e o  juiz federal da 
Subseção de Alagoinhas, Cristiano Miranda 
de Santana. Também estará prestigiando o 
evento, a coordenadora dos JEFs da 1ª Re-
gião, desembargadora federal, Neuza Alves.

A solenidade de inauguração terá início 
às 16h, no Hotel Áster, na Rua Dantas Bião, 
678, com descerramento da placa inaugu-
ral, após a solenidade, na sede da Subse-
ção, na Rua Silva Jardim, s/n.

Desembargadora federal 
Neuza Alves receberá

comenda Milton Campos
A desembargadora federal Neuza Alves 

, coordenadora dos Juizados Especiais Fe-
derais da 1ª Região, será homenageada no 
dia 23/4, na sede da Seção Judiciária de 
Minas Gerais, com a Comenda Grão-Cruz 
do Mérito Judiciário “Milton Campos”

A homenagem é reservada àquelas per-
sonalidades públicas que, por seus méritos 
profissionais ou relevantes serviços à cul-
tura jurídica, tenham se tornado alvo de 
merecedora e especial distinção.

Na ocasião, a desembargadora federal 
Neuza Alves participará da solenidade de 
inauguração da Central de Conciliação e da 
instalação da 4ª Turma Recursal dos Juiza-
dos Especiais Federais da Seção Judiciária 
de Minas Gerais.

Seccional participará de curso de formação
de técnico em segurança do trabalho

O diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria da Bahia, juiz federal Ávio Novaes 
se reuniu nesta segunda-feira, 15/04 
com as professoras Tânia Onofre Al-
ves, vice-diretora do Colégio Luis Tar-
quínio; Sílvia Marina Cunha, coorde-
nadora do Colégio Bolívar Santana e 
Iara Neves, representante do Colégio 
Estadual São Daniel Comboni, três 
dos cinco colégios que participaram 
da seleção de estagiários de nível mé-
dio da Justiça Federal.

Na reunião tratou-se do novo processo 
seletivo dos estagiários, submetidos a pro-
vas objetivas de português e matemática, a 
importância do estágio para a Justiça Fede-
ral da Bahia e para o desenvolvimento dos 
estudantes da comunidade, preparando-os 
para vida profissional, os índices de apro-
vação de cada escola, bem como o índice 
de ausências.

 As representantes dos colégios recebe-
ram pastas com cópias do termo de convê-
nio e da legislação referente ao programa 
de estágio na Justiça Federal 

No total, as três escolas têm quase 3 mil 
alunos dos ensinos fundamental, médio e 
técnico de informática e as três representan-
tes foram unânimes ao afirmar que conside-
raram muito importante a iniciativa da Justi-
ça Federal em realizar a seleção de estágios 
de nível médio em conjunto com as escolas. 

Para elas, essa ação despertou nos alu-
nos um grande interesse pelo estudo. Na 
opinião da professora Tânia Onofre, o es-
tágio é uma etapa importantíssima da vida 

dos alunos porque os prepara para a inser-
ção no mercado de trabalho. 

Sílvia Cunha percebeu que a auto-estima 
dos estudantes aumentou e lembrou que, 
no dia da publicação dos resultados, todos 
os que foram aprovados estavam radiantes 
de felicidade e foi uma festa nas escolas. 
Iara Neves completou afirmando que os 

 Estudantes de Direito conhecem 
a Justiça Federal

Um grupo de 18 alunos 
de Direito da Faculdade Uni-
jorge esteve em uma visita 
à Justiça Federal na última 
quarta-feira, 10/04. Vários 
deles tinham o primeiro con-
tato com a Justiça Federal. 

Na ocasião, os estudan-
tes estiveram acompanha-
dos pela coordenadora do 
Núcleo de Prática Jurídica 
da instituição Cínzia Barre-
to de Carvalho. 

O tour pela Justiça Fe-
deral teve o acompanha-
mento do supervisor da 
Seção de Comunicação So-
cial, Luiz Goulart, de quem os estudantes 
receberam explanação sobre importância 
da nossa instituição, sua história, as atri-
buições da Justiça Federal e a sua organi-
zação administrativa e judiciária. 

Em seguida, os alunos foram conduzidos 
ao Núcleo Judiciário (primeira foto), onde o 
supervisor substituto da Seção de Classifi-
cação e Distribuição, José Carlos Bispo, e o 
supervisor da Seção de Depósito e Arquivo 
Judicial, Josemi Oliveira, fizeram uma com-
pleta explanação sobre todos os aspectos 
ligados às atividades do Núcleo, explicaram 
como funciona a distribuição, autuação e o 
arquivamento de um processo. 

Após a visita ao Núcleo Judiciário, os 
estudantes tiveram a oportunidade de co-
nhecer uma Vara Federal (segunda foto) 
quando receberam da juíza federal substi-
tuta da 12ª Vara, Andréa Márcia Vieira de 
Almeida, uma verdadeira aula sobre a ativi-
dade de uma vara federal, tanto no âmbito 
da Secretaria quanto dos Gabinetes.

A magistrada além de fazer uma ex-
planação sobre como funciona o trabalho 
naquela Unidade, fez questão de que os 
alunos tivessem uma visão do trabalho da 
Vara na visão da diretora da Secretaria, 
em exercício, Sueli Passos, das servidoras 

Manoela Barros e Adriana Schramm e do 
estagiário Pedro Vilas Boas. 

Visita ao JEF - Já no dia 17/04, outro 
grupo de 17 alunos da mesma faculdade 
esteve na sede dos Juizados Especiais Fe-
derais. Na oportunidade, os estudantes, 
também acompanhados pela coordenadora 
Cínzia Carvalho, foram recebidos pelo dire-
tor do Núcleo de Apoio à Coordenação dos 
Juizados, Kleber Portela, que demonstrou 
o funcionamento e os procedimentos das 
áreas de atermação, perícia médica, distri-
buição e central de mandados. 

Os alunos, em seguida, foram recebidos 
na 21ª Vara pela juíza federal Claudia Scar-
pa. A magistrada explicou o funcionamento 
da Vara, o andamento dos processos, o fun-
cionamento do processo digital, como são 
postadas as notificações e como os atos 
processuais se realizam. Foram mostrados 
também os processos físicos. 

Ao final da visita, os alunos tiveram a 
chance de conhecer uma Turma Recursal. 
A diretora Susana Lúcia Pinto Araújo Silva, 
os recepcionou e explicou com riqueza de 
detalhes, todos os procedimentos da Corte 
com destaque para as diferenças do regi-
mento da Turma Recursal em relação à pri-
meira instância. 

Vaga na Academia
de Letras Jurídicas

da Bahia
A Academia de Letras Jurídicas do Esta-

do da Bahia abriu inscrições para a Cadeira 
nº 26. O Edital prevê que as inscrições po-
dem ser feitas até 6 de maio.  

O candidato deve ser brasileiro nato e re-
sidir na Bahia, ter reputação ilibada, ser ba-
charel em Direito, ser autor de livros jurídi-
cos ou, por concurso, professor de Direito. A 
inscrição será formalizada por requerimento 
dirigido á presidenta da academia, com ex-
pressa referência à cadeira a que concorre 
o candidato, acompanhada de curriculum 
vitae, comprovante dos requisitos previstos 
no art.19 do Regimento da Academia e do 
pagamento da taxa de inscrição.  

A inscrição poderá ser feita nos dias 
úteis, das 8h às 17h, na secretaria da aca-
demia, Rua Alameda Capirimim, n. 14, 
Graça, onde também poderão ser encon-
trados o estatuto e o regimento da casa.

estudantes que não foram aprovados 
estão utilizando os colegas aprovados 
como espelho e estes estão incenti-
vando os demais para que estudem 
mais para as futuras seleções.

Durante a reunião, tratou-se do 
convênio entre a Secretaria de Educa-
ção do Estado, o SENAI e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego - Pronatec que fornecerá 
40 bolsas para que a Justiça Federal 
participe do curso de técnico em se-

gurança do trabalho formando profissionais 
que em seguida poderão ser encaminhados 
para empresas

Serão 600 horas de aulas no total, 300 
dessas horas na Justiça Federal. As aulas 
acontecerão no Fórum Teixeira de Freitas e 
cada aluno receberá uma bolsa de R$ 8,00 
por dia para transportes.

Os sistemas estarão      
indisponíveis amanhã 

em razão de migração do 
banco de dados Oracle.


