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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Altenir da Silva Carvalho (22ª Vara), Daniela de Araújo Rocha (Turma Recursal), 
Gabriel Valença Pires (20ª Vara), Luciene Alves Costa Trindade (10ª Vara), Simone 
Schitini Góes (NUCOD), Renata Faria Rolemberg Ribeiro (13ª Vara), Rodrigo Mendes 
Cruz (Campo Formoso), Karla Sousa (3ª Vara) e Rebeca Souza (Teixeira de Freitas). 
Amanhã: Alberto Silva Coelho e Luiz Gutemberg Lopes (ambos do NUCJU), Heber 
Freire Santos (Ilhéus), Túlio de Oliveira Dorinho (Eunápolis), Zilmácia de Araújo 
Pimentel Mendes (Guanambi), Sérgio da Silva Costa (Itabuna). 
Domingo: Paulo Galvão de Amorim (NUCJU), Susana Lúcia Pinto Araújo (Turma Re-
cursal), Ádilla Priscila Silva Santos (Barreiras), Gabriela Dantas Malta (19ª Vara).
Segunda-feira: Érika Lucia de Carvalho Sá, diretora de Secretaria da 17ª Vara, Si-
mone Vieira da Costa (14ª Vara), Maurício de Oliveira Coelho (Feira de Santana) e 
Edies  Gomes dos Santos (Barreiras).
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NOVOS CREDENCIADOS
Conforme noticiado recentemente, 

profissionais inscritos como Pessoa Fí-
sica deixaram de fazer parte da rede 
credenciada do Pro-Social. 

A fim de continuarem prestando 
serviço aos nossos beneficiários, alguns 
desses profissionais estão retornando à 
rede através de novos contratos, dessa 
vez como Pessoa Jurídica.

Veja, abaixo nossos novos creden-
ciamentos, com os nomes dos respec-
tivos profissionais integrantes do corpo 
clínico, para melhor identificação.

CREDENCIADO EM BARREIRAS:

Carlos e Priscilla Odontologia Ltda. 
Com corpo clínico formado por Carlos 
Antonio de Almeida Jr. (Clínica Geral 
e Periodontia) e Priscilla Carvalho de 
Almeida (Clínica Geral e Prótese).

 CREDENCIADOS EM SALVADOR:

MM Consultório Odontológico Ltda. 
com a especializada em Periodontia 
Dentística Marta Eliane Almeida

PRIORIS Clínica Odontológica SS 
Ltda-ME com corpo clínico formado 
por Adriana Lima Campos (Clínica Ge-
ral e Prótese) e Francesca Coelho Go-
mes (Clínica Geral Periodontia).

 Diana Ribeiro Valadares - ME com 
corpo clínico formado por Diana Ribeiro 
Valadares (Clínica Geral e atendimento 
a pessoas especiais), José Jonas Mes-
quita Vieira (Endodontia) e Heleusa 
Maria Freire Vieira (Clínica Geral).

Associações discutem mobilização conjunta 
por eleições diretas nos tribunais

O diretor de Assuntos Legislativos da 
Anamatra, Fabrício Nogueira, recebeu no 
dia 2/9 os dirigentes da Ajufe, Rodrigo Ma-
chado Coutinho, e da AMB, Gervásio Pro-
tásio dos Santos Júnior.

Os magistrados discutiram uma ação 
conjunta entre as três entidades e as re-
gionais filiadas por eleições diretas nos 
tribunais brasileiros, ficando acertada, 
inicialmente, a realização de dois even-
tos no dia 15 de setembro. No dia 31 de 
março, as três entidades fizeram mobili-
zação coletiva sobre o tema, que envol-
veu, no caso da Justiça do Trabalho, as 
associações regionais de magistrados do 
Trabalho (Amatras).

“A ideia é promover uma ampla articu-
lação em prol da questão, pois entendemos 
que a mudança e o esforço devem ser co-
letivos, abrangendo todo o conjunto da Ma-
gistratura em defesa das eleições diretas 
nos tribunais”, explica Nogueira. 

Segundo o diretor, a democratização 
dos tribunais deve começar internamen-
te, colaborando para o aprimoramento 
da gestão e da própria prestação jurisdi-
cional e, consequentemente, homenage-
ando a própria Constituição Federal que 
tem entre seus princípios a participação 
democrática.

A Justiça do Trabalho tem a vanguar-
da na tomada de iniciativas por eleições 
diretas nos tribunais, a exemplo da deci-
são do TRT da 4ª Região (RS) de consul-
tar os juízes de 1º grau quanto aos can-
didatos a presidente e vice-presidente do 
Tribunal. O TRT da 17ª Região (ES) foi 
o primeiro tribunal a colocar o assunto 
das eleições diretas em pauta, ocasião 
em que a Anamatra esteve presente e fez 
sustentação oral.

Histórica defensora de um modelo te-
órico constitucional de independência da 
magistratura, jurisdicional e funcional, 
a Anamatra sempre atuou no sentido de 
que a escolha dos dirigentes dos tribunais 
recaísse sobre os seus pares. Exemplo 
dessa atuação foram as sugestões feitas 
pela entidade à segunda etapa da refor-
ma do Judiciário em 2005, por meio da 
PEC 358/2005. Outra proposta neste sen-
tido, acompanhada prioritariamente pela 
Anamatra, é a PEC 08/2012, que prevê 
especificamente as eleições diretas nos 
tribunais.

Em 2012, o então presidente do STF, 
ministro Carlos Ayres Britto, também re-
cebeu proposta neste sentido por meio do 
documento com as proposições elabora-
das pela Anamatra. “A Anamatra sugere 
que o Supremo encabece a luta pela de-

Novo presidente do STF foi fortemente 
aplaudido ao dizer que magistrados estão 
com baixa autoestima Ao lado da presidente 
Dilma Rousseff e dos presidentes do Senado 
e da Câmara, representantes dos Poderes 
que definem os gastos públicos, o presiden-
te do Supremo, Ricardo Lewandowski, usou 
seu discurso de posse para cobrar reajuste 
salarial no Judiciário. 

"Particular atenção será dada à recu-
peração de suas perdas salariais, de modo 
a garantir-lhes uma remuneração condig-
na com o significativo múnus público que 

Ministro Lewandowski cobra reajuste 
para Judiciário em discurso de posse

exercem, bem como assegurar-lhes ade-
quadas condições materiais de trabalho, 
além de proporcionar-lhes a oportunidade 
de permanente aperfeiçoamento profis-
sional mediante cursos e estágios aqui e 
no exterior", disse Lewandowski. 

O ministro disse ainda que "Deveremos 
restaurar a autoestima dos honrados ma-
gistrados e operosos servidores do Poder 
Judiciário, cuja importância, no tocante 
à relevante tarefa de pacificação social, 
que realizam diuturna e anonimamente, 

não tem sido adequadamente reconhecida 
pela sociedade e autoridades em geral." 

Na véspera da sua posse, o ministro 
recebeu em audiência coordenadores da 
Fenajufe e do Sindjus/DF para tratar da 
reposição salarial dos servidores. . Tam-
bém participou da audiência o deputado 
Roberto Policarpo (PT/DF), que foi convi-
dado como relator do PL 7920/14, pro-
posto pelo STF e que trata do reajuste da 
categoria.

Ricardo Lewandowsky adiantou que 
mencionaria o assunto no seu discurso de 
posse e afirmou que vai lutar pelos reajus-
tes dos servidores e dos magistrados e que 
as portas do STF estarão sempre abertas 
ao diálogo com a categoria.

Lembrou também que atuará conjunta-
mente com o MPU na negociação, e que 
para tanto está articulado com o procu-
rador-geral da República, Rodrigo Janot.  
Em resposta ao pedido dos dirigentes, foi 
marcada nova audiência para o próximo 
dia 8 de outubro. Segundo o ministro, 
essa era a primeira data disponível.

O ministro mostrou-se contrário a car-
reiras exclusivas nos tribunais superiores. 
Ele disse que seria ruim que cada tribunal 
tivesse uma proposta diferente, e que isso 
poderia ocasionar uma disputa prejudicial 
entre eles.

mocratização interna do Judiciário, pro-
pondo as alterações legislativas necessá-
rias para que todos os cargos de direção 
dos tribunais, quer os Superiores, quer 
os Regionais, sejam providos mediante 
eleição direta na qual participem todos 
os Magistrados vitalícios do respectivo 
tribunal”, afirma o documento entregue 
ao ministro em 28 de março.


