
Aniversariantes
Hoje: Ana Paula de Mello Borba (22ª 
Vara), Paulo Emilio Oliveira Coutinho  
(2ª Vara de Vitória da Conquista), Ro-
sane Maria Carvalho da Silva (NU-
CJU), Paulo Augusto Rocha de Lima 
(Campo Formoso), Raissa Nascimento 
(Juazeiro) e Tarzilia Barbosa (Guanam-
bi). Amanhã: Shirley Rogéria da Silva 
(Ilhéus), Luceval Gomes (Juazeiro), 
Sara Fonseca Lima (NUCJU), Thaís Al-
meida Santos (Turma Recursal).
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Comissão de Ação Social promove
palestra sobre direitos trabalhistas 

Uma palestra sobre direitos traba-
lhistas foi promovida pela Comissão de 
Ação Social da DIREF para os funcioná-
rios terceirizados. O evento aconteceu no 
auditório do Fórum Teixeira de Freitas na 
última quarta-feira, 11/9, e foi acompa-
nhada, com bastante interesse, por cerca 
de 70 presentes, entre eles servidores 
executores de contrato.

A juíza auxiliar da 23ª Vara do Tra-
balho de Salvador, Manuela Hermes de 
Lima, também diretora de Direitos Hu-
manos e Cidadania da Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 5ª Região, 
discorreu sobre aspectos gerais dos di-
reitos trabalhistas e franqueou a palavra 
para questionamentos dos presentes.

A participação foi grande, e foram 
respondidas de forma clara e acessível 

pela magistrada diversas 
perguntas sobre irreduti-
bilidade do salário, gozo 
de férias, prazo para pa-
gamento de salário férias, 
responsabilidades do to-
mador do serviço, exigên-
cia de abertura de contas 
em bancos específicos, 
entre outros temas. A pa-
lestrante ainda brindou 
cada participante com a 
5ª edição da Cartilha do 
Trabalhador em quadri-

nhos, elaborada pela ANAMATRA.

Além de tirar as dúvidas dos presentes 
e informar sobre a importância dos sindi-
catos no diálogo e proteção aos direitos 
dos trabalhadores, a magistrada também 
chamou a atenção para os deveres dos 
trabalhadores, citando aspectos relevan-
tes como a pontualidade, assiduidade, 
cordialidade e atenção às solicitações 
dos superiores hierárquicos.

Em razão da grande participação do 
público e de ainda restarem muitas ques-

tões a serem respondidas ao final do en-
contro, a palestrante se colocou à dispo-
sição para voltar em outra oportunidade.

A Comissão de Ação Social da DIREF 
agradece à magistrada, bem como à ser-
vidora Renata Bandeira, da 4ª Vara, pelo 
convite formulado à palestrante, media-
do pelo magistrado Ivo Daniel Povoas, 
que já discorreu sobre o mesmo assunto 
nesta seccional.

OPINIÃO

“Venho agradecer à Comissão de 
Ação Social da DIREF por ter organiza-
do e proporcionado a nós terceirizados a 
possibilidade de participar de palestras 
com temas super interessantes como a 
que nos deixou informados sobre os di-
reitos trabalhistas. Quero aqui demons-
trar minha gratidão, satisfação e alegria 
em ter tido a oportunidade de participar 
da palestra.[...] Muito obrigado. Espero 
que tenha outras palestras com temas 
maravilhosos, interessantes e venha so-
mar, acrescentar e aprofundar nossos 
conhecimentos”. (Angemilson Santos 
Melo – Digitalizador do NUCJU) 

Em setembro de 2003, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.  

Seção Judiciária comemora 36 anos 
da Justiça Federal na Bahia

30/09 – Palestras do professor Cal-
mon de Passos e juíza federal Mônica 
Aguiar abrem seminário – O Seminário 
sobre o novo Código Civil, evento que 
marca a comemoração dos 36 anos da 
Justiça Federal na Bahia, foi iniciado 
ontem com palestras do professor J. J. 
Calmon de Passos, das Faculdades de 
Direito da UCSAL e UFBA, e pela juí-
za federal da 12ª Vara, Mônica Neves 
Aguiar da Silva

Ambas as palestras foram marca-
das por críticas ao novo Código Civil. O 
professor Calmon de Passos defendeu 
que apenas 20% da nova lei podem 
ser consideradas uma inovação. Afir-
mou ainda que o novo Código nada 
valerá se não for respeitado.

Os palestrantes também aponta-
ram para uma crise de paradigmas que 
afeta os três princípios norteadores do 
novo Código Civil – a socialidade, a 
eticidade e a operacionalidade – e te-
mem por problemas que o texto atual 
pode gerar no futuro. Mônica Aguiar 
destacou que a adoção de uma lin-
guagem aberta, de cláusulas jurídicas 
gerais e de conceitos indeterminados 
pode gerar dificuldades aos operado-
res do Direito, a quem caberá fixá-los.

O seminário foi conduzido pelo presi-
dente do TRF da 1ª Região, desembar-
gador federal Catão Alves, que elogiou 
a reflexão crítica sobre o novo Código 
Civil apresentada pelos palestrantes. O 
evento contou ainda com as presenças 
do corregedor-geral da Justiça Federal 
da 1ª Região, desembargador federal 
Aloísio Palmeira Lima, do juiz federal 
diretor do Foro desta Seccional, Evan-
dro Reimão dos Reis, que apresentou 
um histórico dos 36 anos da Justiça Fe-
deral na Bahia, e do presidente da OAB 
– Seção Bahia, Dr. Thomas Bacellar da 
Silva, entre outras autoridades.

JFHHÁ DEZ ANOS

Servidores se despedem de colega 
que segue para Feira de Santana

Os servidores da 
DIREF e da SECAD 
se reuniram na última 
sexta-feira, 13/9, para 
registrar a despedida 
da colega Ana Cláudia 
Dias Lima Seixas, que 
deixou a SECAD e se-
gue para a Subseção 
Judiciária de Feira de 
Santana.

Na oportunidade, 
o diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes, 
afirmou que a servidora tem todas as ca-
racterísticas das pessoas espiritualmente 
evoluídas, sendo reconhecida pela sua 
meiguice e inteligência laboriosa, sempre 
com palavras positivas e carinhosas para 
todos os colegas. 

O magistrado disse que Ana Cláudia 
irá encontrar muito trabalho pela fren-
te, uma vez que a Subseção de Feira de 
Santana está sobrecarregada pelo grande 
volume de processos em tramitação, mas 
tem certeza de que ela conseguirá reali-
zar o mesmo bom trabalho que desempe-
nhou quando esteve na SECAD. 

A diretora da Secretaria Adminis-
trativa, Sandra Barco Nogueira, lem-
brou  que Ana Cláudia sempre foi uma 
colega prestativa, doce e organizada, 
por quem todos desenvolveram grande 
simpatia. Afirmou que todos os seus 
colegas estão aguardando seu retorno 
para Salvador.

Ana Cláudia estava bastante emocio-
nada durante a despedida, assim como 
os colegas. Ela disse que o período que 
passou em Salvador foi muito importante 
na sua vida pois quando para cá veio, 
oriunda da Seção Judiciária de São Pau-
lo, ficou muito feliz por retornar à sua 
cidade. Aqui ela viveu as alegrias da ma-
ternidade e o reencontro com seu esposo, 
o juiz federal Valter Leonel Coelho Sei-
xas, atual titular da Subseção de Feira de 
Santana. 

A servidora declarou que todo o perí-
odo na SECAD foi de grande aprendiza-
do e que a cada dia que vinha trabalhar 
se sentia feliz por saber que encontraria 
com colegas queridos.


