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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maizia Seal Carvalho Pamponet, 
juíza federal da 1ª Vara da Subseção 
de Itabuna, Rutemberg Pereira Nunes 
(6ª Vara), Simone Bonelli Didier (5ª 
Vara), Saul Tadeu Martins Paim (NU-
CJU), Manuela Andrade de Barros (24ª 
Vara), Elma Santos Pereira Silva (23ª 
Vara) e Thiago de Melo Cunha (21ª 
Vara).Amanhã: José Nilton Barbosa 
Fonseca (Juazeiro) e Felipe Ramon de 
Jesus (Feira de Santana). 

Parabéns

Ciclo de Debates 
sobre o PLP 257

O SINDJUFE promoverá amanhã, 
24/05, às 13h30, no auditório ministro 
Dias Trindade o debate sobre o PLP 257 
com transmissão por videoconferência para 
as Subseções.

O Expositor do tema será Matheus Ma-
galhães, mestrando em Política Social da 
UNB; membro do Grupo de Estudos e Pes-
quisas em Seguridade e Trabalho (GESST) 
da UNB, e membro do Núcleo de Auditoria 
Cidadã do DF.

O evento será promovido pelo SINDJU-
FE-BA, com apoio da ASSERJUF e do  Nú-
cleo de Auditoria Cidadã da Bahia. 

PJe reduz gastos 
com intimações e citações

Desde o último dia 13/5, as intimações e citações do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios direcionadas ao Banco do Brasil S/A, em ações que tramitam pelo 
Processo Judicial Eletrônico (PJe), passam a ser realizadas por meio de opção disponível 
no próprio sistema. 

A iniciativa promove redução de custos, pois elimina a necessidade de cumprimento 
de mandados por oficial de justiça ou de encaminhamento via correio. Reduz também o 
gasto com a impressão dos mandados e a contrafé.

Assim, a mudança, ao mesmo tempo em que agiliza a tramitação processual, alinha-se 
ao compromisso do TJDFT com a preservação do meio ambiente. A ação foi concretizada 
pela integração entre os sistemas do tribunal do DF e do Banco do Brasil por meio do 
Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). 

A ferramenta estabelece padrões para intercâmbio de informações de processos judi-
ciais e assemelhados entre diversos órgãos.                                              Fonte: TJDFT

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran Es-
meraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. 
Supervisão, redação, fotos, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo 
Sarmento. Revisão: Márcia Magalhães. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 
1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

PFN adere ao e-Cint 
nos processos do e-Jur

Após a AGU, a Caixa Econômica Fede-
ral, o INSS e a Procuradoria Federal, agora 
também a  Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal estendeu sua adesão ao e-Cint, siste-
ma de Citação e Intimação Eletrônica, para 
proporcionar o recebimento de atos de co-
municação nos processos do Sistema e-Jur.

A Procuradora-Chefe, Marcela Bassi Pe-
res (foto acima) saúda a Justiça Federal pela 
iniciativa. Até então, os atos de citação e in-
timação à PFN através do e-Cint só abran-
giam os processos do Sistema JEF Virtual, 
no  âmbito dos JEFs e Turma Recursais. 

Com a extensão da adesão, os atos de 
comunicação à PFN serão realizados pelo 
e-Cint também nos processos digitais opera-
cionalizados pelo Sistema e-Jur, no âmbito 
das Varas Cíveis e de Execuções Fiscais. 

Aulas sobre novo CPC 
continuam hoje

O juiz federal Salomão Viana tratará na 
aula de hoje sobre o novo CPC da primeira 
parte do tema: “Providências preliminares 
no novo CPC e inovações no julgamento 
conforme o estado do processo”.

A segunda parte do mesmo tema será 
tratada na aula desta quarta-feira, 25/5.
Recomendamos a doação de um quilo de 
alimento não perecível ou um pacote de 
fralda geriátrica a ser entregue pela Admi-
nistração a uma instituição beneficente.

Lembramos que as doações têm sido 
poucas e elas são importantes para a insti-
tuição beneficiada. Colabore com um míni-
mo para ajudar a quem já tem tão pouco. 
Os interessados podem se inscrever por 
meio do site desta Seccional em um ou 
mais módulos.

Magistrados e servidores prestigiam 
lançamento de livro de Valter Freitas Jr.

Juízes e servidores desta Seção Judici-
ária lotaram a biblioteca na última quinta-
-feira, 19 de maio, para prestigiar o lan-
çamento do primeiro livro de ficção do 
servidor da 20ª Vara Valter Freitas Jr.

O sucesso do evento foi tamanho que 
não teve livro para quem quis. Uma nova 
remessa chega esta semana e aqueles que 
não conseguiram adquirir os seu exemplar 
de “O Bebê de Rosineyde”, pode entrar em 
contato com o autor.

O lançamento do livro foi acompanhado 
de muitos quitutes e o luxuoso acompanha-
mento do Grupo Salve Salve, formado pe-
los servidores Águido Miranda, Mauro Gui-
lherme, João Mota e Paulo Sérgio Teixeira. 

Valter agradeceu 
pelo comparecimento 
de todos e elogiou o 
bom gosto da decora-
ção da Biblioteca. 

Se não se tratasse 
de Valter, quase dava 
para dizer que havia 
excesso de informação, 
mas, pelo contrário, 
tudo estava bem con-
textualizado, até mesmo 
a apresentação do autor 
ao final que cantou e 
explicou aos colegas o 
processo de criação.

O prefácio do livro é do juiz federal Sa-
lomão Viana que destaca: “...Valter é como 
tenho a alegria de tratar, quase diariamen-
te, há mais de vinte anos, o romancista, 
poeta, dramaturgo, ator, humorista e com-
positor Freitas Jr.

 Em  O Bebê de Rosineide, Freitas Jr. – 
um raro caso de talento multifário –, exibe 
a excelência da arte de contar histórias. 

A montagem do enredo, com a cons-
trução de um clímax em que todas as 
peças se unem para formar um final tão 
surpreendente quanto encantador, expõe 
o quanto o autor foi aquinhoado com as 
bênçãos da criatividade.

A forma perspicaz como cada persona-
gem, com suas peculiaridades, é inserido 

na trama, conduz o leitor a se sentir ao 
lado deles e a compartilhar, com cada um, 
as emoções que a história lhes reserva.  
Está aí um feito que somente os grandes 
contadores de ‘causos’ conseguem realizar.

O deleite propiciado pelos diálogos 
saborosos e pelas frases espirituosas re-
mete o leitor a um universo suassuniano, 
em que o senso de humor atua como um 
irresistível e onipresente tempero para 
harmonizar questões sociais e filosóficas 
mais complexas.

Aliás, o senso de humor de Freitas Jr. 
merece uma referência em apartado. So-
fisticado, irreverente, saudável, inteligen-
te e cintilante são alguns dos adjetivos 
que bem se ajustam a ele.  Se é verdade 
que cada um de nós é possuidor do humor 
que merece, meu querido amigo Valter é 
uma pessoa de superior merecimento.

Agora, caro leitor, conjugue uma trama 
muitíssimo criativa, personagens magnifi-
camente construídos e um primoroso sen-
so de humor com uma deliciosa viagem, no 
melhor estilo amadiano, por recantos que 
marcam a história da Cidade da Bahia.

É este primoroso conjunto que lhe 
aguarda nas páginas seguintes.  Não per-
ca mais tempo comigo.”

A iniciativa conta com apoio do Centro 
de Arte e Cultura da Seção Judiciária da 
Bahia e da ASSERJUF.


