
Edição n. 3.844. Salvador – Bahia. Terça-feira, 14/05/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lara Lourdes Azevedo (NUCJU), 
Luciane Borges de Azevedo (Alagoinhas), 
Anderson Alves Mota (Feira de Santana), 
Josenil Francisco Batista (9ª Vara) e Cin-
thia Cecília de Santana Cunha (Áquila). 
Amanhã: Isac Mercês dos Santos (Je-
quié), Érica Martins Bezerra (9ª Vara), 
Raimundo Nonato Silva Costa (NUCJU), 
Maria Dionícia Resende de Lima Men-
des (8ª Vara), Bruna de Andrade Stura-
ro (23ª Vara), Jonatas Taimon da Silva 
Oliveira (Turma Recursal), Natália Dultra 
Pinheiro Vitória (2ª Vara) e Nalmira San-
tos de Almeida (Delta).
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DIREF agradece 
a ASSERJUF

Por problemas técnicos na impressora 
da Seção de Modernização, o JFH foi im-
presso entre 22 de fevereiro e 8 de maio na 
impressora da ASSERJUF. 

Foram 44 edições totalizando 1.056 
páginas, sem contar as centenas de car-
tazes e relatórios para os quais a Associa-
ção gentilmente emprestou sua impressora 
já que, de outro modo, os leitores do JFH 
teriam apenas as versões digitais para ler 
o jornal e o público externo não seria infor-
mado das importantes notícias que divul-
gamos no período de quase quatro meses.

Juiz federal Ávio Novaes receberá 
honraria máxima do TRT da Bahia

O juiz federal da 12ª Vara e diretor do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia, Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, será uma 
das personalidades agraciadas no próximo 
dia 17 com a Comenda do Mérito Judiciá-
rio – Comenda Ministro Coqueijo Costa, no 
grau Comendador.

O evento acontecerá nesta sexta-feira, 
a partir das 17h, na Associação Comercial 
da Bahia, na Praça Conde dos Arcos, s/n. 
Comércio.

A honraria foi criada em 2003 visan-
do a agraciar personalidades e instituições 
que tenham se destacado no Direito ou em 
outra atividade sócio-cultural, ou prestado 
relevantes serviços à Justiça do Trabalho. 
As indicações foram aprovadas pelo Conse-
lho da Ordem.

Em 2009, a Seção Judiciária da Bahia 
esteve representada na cerimônia de entre-
ga da comenda. Naquele ano, a desembar-
gadora federal Neuza Maria Alves e o juiz 
federal da 4ª Vara, Salomão Viana, recebe-
ram a comenda respectivamente nos graus 
Grande Oficial e Comendador. 

Já no ano de 2011, como parte das co-
memorações pelos 70 anos da Justiça do 
Trabalho na Bahia, o desembargador federal 
do TRF1, Fernando Tourinho Neto, a juíza 
federal, então diretora do Foro, Cynthia de 
Araújo Lima Lopes, e a juíza federal da 8ª 
Vara, Nilza Reis, também foram agraciados.

Além deles, o servidor da nossa Seção 
Judiciária, Zacarias Vitorino, então atuando 

na assessoria da Presidência do TRT da 5ª 
Região, também recebeu a comenda.

Este ano, o presidente do STF, minis-
tro Joaquim Barbosa, e do TST, ministro 
Carlos Alberto Reis de Paula, serão home-
nageados. Além destas autoridades, serão 
agraciados o prefeito de Salvador, desem-
bargadores de outros tribunais, inclusive 
presidentes, deputados federais, vereado-
res, juízes, procuradores e os presidentes 
da OAB-BA e da Caixa Econômica Federal.

A homenagem, criada em 2003, é a 
maior honraria concedida pelo TRT5 a per-
sonalidades que prestaram relevantes ser-
viços à Justiça do Trabalho e à sociedade. 
A escolha dos agraciados leva em conta, 
entre outros critérios, a atuação de perso-
nalidades e instituições na área do Direito 
ou em outra atividade sócio-cultural. 

A definição dos homenageados ocorreu 
em reunião dos membros do Conselho da 
Ordem, os desembargadores Vânia Chaves 
(presidente), Yara Trindade (vice-presiden-
te), Valtércio de Oliveira (corregedor regio-
nal), Tadeu Vieira (vice-corregedor regional) 
e Marama Carneiro.

A comenda, que homenageia a memória 
do ministro Carlos Coqueijo Torreão da Cos-
ta, ex-presidente do TRT5 e ex-ministro do 
TST, está constituída nos graus de Grã-Cruz, 
Grande Oficial, Comendador e Oficial.

Entre os agraciandos deste ano, também 
estarão outros ministros do STF e TCU, de-
sembargadores, juízes, procuradores, reito-
ra, parlamentares, advogados, secretários 
de estado, além de outras autoridades.

Carlos Coqueijo Costa, ou “o nume-
roso Coqueijo”, como o chamou Jorge 
Amado, no prefácio do livro de crônicas 
de Coqueijo — Mais Dia Menos Dia —, 
foi magistrado, jurista, professor, poeta, 
conferencista, cronista literário, jornalis-
ta, compositor e músico. Foi também ho-
mem de cinema e teatro. Como ministro 
do TST, ocupou a Corregedoria, a Vice-
Presidência e a Presidência.

Para ter acesso à página do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, con-
tendo os nomes e as fotos de todos os 
agraciandos, utilize o enrereço: http://
www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=com
endaCoqueijoCosta.

Sindjufe-Ba realizou 
debate sobre PEC544
O Sindjufe-Ba realizou um debate sobre 

a PEC 544 na última quarta-feira, 8/5, no 
auditório desta Seccional, com a presença 
da AJUFE, de servidores da capital e inte-
rior, estes participando por videoconferên-
cia, magistrados e representantes da OAB. 

Compuseram a mesa os servidores De-
nise Carneiro pelo Sindjufe, Gilson Suzarte 
pela ASSERJUF, e o juiz federal Fábio Rami-
ro, que relatou o histórico do projeto desde o 
seu nascedouro e respondeu a perguntas.

O evento buscou colher as opiniões dos 
servidores sobre esse assunto. No Congres-
so Estadual do Sindjufe, há 3 anos, os ser-
vidores aprovaram o apoio a essa PEC, e 
também nas duas plenárias da Fenajufe nos 
últimos quatro anos, tal apoio foi ratificado. 

Após a aprovação da PEC, os servidores 
questionaram o sindicato sobre a necessi-
dade de aprofundar esse assunto e por isso  
foi promovido o debate e transmitido por 
videoconferência para todo o Estado, com 
apoio da DIREF.

Os servidores se manifestaram em apoio 
ao projeto, já aprovado no Congresso, res-
saltando preocupação sobre a situação dos 
servidores lotados nos estados que farão 
parte dos novos Tribunais, principalmente 
em relação ao Pró-Social.

A ASSERJUF organizou um emocionan-
te sarau na última sexta-feira, 10/05, para 
comemorar o Dia das Mães. 

Contando com a participação sempre 
luxuosa dos servidores e músicos Rudá 
Paraguaçu, Cláudio Henrique e Paulo 
Sérgio Teixeira, que, com seus instrumen-
tos, acompanharam as servidoras Rosane 
Cerqueira e Arabel Veiga em canções que 
falavam do relacionamento entre mães e 
filhos. Rosane cantou “Força Estranha”, 
“Feminina” e “Clareana”, esta última em 
dueto com Arabel que emendou com “Haja 
o que Houver” e “Dona Cila”, encantando 
a todos com sua voz. Rudá cantou “Minha 
Vida”, “Meu Guri” e “Filho Único”.

A revelação do Sarau foi o jovem Filipe 
Sueiro, de 18 anos, filho de Lêda Sueiro, 

competente gerente da Assserjuf, 
que tocou, cantou e encantou a to-
dos com a canção “Trem da Minha 
Vida”, de Jorge Vercillo.

A emoção ainda continuou a en-
volver os presentes quando Patrícia 
Pimenta declamou “Dodói”, poema 
de Elisa Lucinda. Sidinei José de 
Souza, (diretor em exercício da SE-
CAD), em nome do diretor do Foro, 
juiz federal Ávio Novaes, parabe-
nizou a todas as mães servidoras. 
Nesse momento, o próprio Sidinei 

se emocionou ao se recordar da sua mãe 
já falecida. Dominando a emoção, ele reci-
tou o belíssimo soneto da autoria de Juarez 
Suzarte, irmão do servidor Gilson Suzarte: 
“Mãe, Exemplo que Cativa e Liberta”. 

Os apresentadores do Sarau foram os 
diretores da Asserjuf: Luzineide e Josemi 

ASSERJUF emociona servidoras 
na comemoração do Dia das Mães

que realizaram diversos sorteios de brindes 
como tablet, sacolas de viagens, kits da 
Boticário, relógio e vales presentes.

O Banco Alfa e a Caixa Econômica apoia-
ram a Asserjuf no evento, permitindo que 
um delicioso buffet pudesse ser servido a 
todas as mães presentes ao foyer decorado 
com fotos de diversas mães associadas. 

Durante a semana, a Asserjuf atiçou a 
curiosidade de todos com mensagens so-
bre qual seria a mãe mais bonita da Justiça 
Federal e que a revelaria durante o sarau. 
Enfim, o mistério foi elucidado: a ASSER-
JUF presenteou as mães associadas com 
um miniespelho/escova. Ao abri-lo, elas vi-
ram refletida a própria face, revelando en-
tão que ela é a mãe mais bonita da Justiça 
Federal. A maternidade dota a mulher de 
uma beleza divina, logo, para a Asserjuf, 
todas as mães são bonitas.


