
Edição n. 3.971. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 21/11/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dra. Cláudia Oliveira da Costa 
Tourinho Scarpa, juíza federal da 21ª 
Vara, Glaucia Viviane de Oliveira Moura 
(Eunápolis), Jackeline Alves dos Santos 
(Vitória da Conquista), Michele de Je-
sus Negreiros (Irecê), Priscila de Carva-
lho Paiva (Turma Recursal) e Ivanio Car-
valho da Costa (Áquila). Amanhã: Thais 
Ribeiro do Prado Valladares (23ª Vara) 
e Matheus Bastos Galvão (4ª Vara).

Parabéns!!!

1ª Feira de Cidadania 
da Grande Sussuarana

 A coordenadora dos Juizados Espe-
ciais Federais da 1ª Região, desembar-
gadora federal Neuza Alves, reuniu-se 
nos dias 13 e 14/11 nesta Seção Ju-
diciária com participantes do Projeto 
MELHORAção

A desembargadora esteve no evento 
acompanhada da secretária executiva 
da COJEF, Wânia Marítiça Vieira, e da 
supervisora da Seção de Gestão do Co-
nhecimento, Nádia Santana.

No dia 13/11, reuniram-se os in-
tegrantes da Comissão de Planos de 
Ação, que tem por finalidade:  acom-
panhar os planos de ação propostos;        
orientar os proponentes dos planos de 
ação;  analisar as ações e as neces-
sidades de mudança;  consolidar os 
planos de ação para divulgação;  gerir 
os resultados alcançados com os Planos 
de Ação e apresentar relatório final;  
realizar outras tarefas correlatas.

O grupo discutiu a avaliação dos tra-
balhos e traçou diretrizes para as próxi-
mas etapas. No mesmo dia, juntou-se 
aos integrantes da Comissão de Planos 
de Ação os proponentes de Planos de 
Ação da Seção Judiciária do Estado da 
Bahia para apresentar a evolução de 
seus trabalhos.

O Estado da Bahia inscreveu no Pro-
jeto MELHORAção os seguintes Planos 
de Ação:   implantar o agendamento 
prévio de perícias médias no ato da dis-

Desembargadora federal Neuza Alves se reúne com 
participantes do Projeto MELHORAção nesta Seccional

tribuição na Subseção de Ilhéus, sob res-
ponsabilidade do juiz federal Pedro Holli-
day;   otimizar os trabalhos dos servidores 
em atividades do juizado especial criminal 
de Salvador, sob responsabilidade do juiz 
federal João Paulo Pirôpo;  padronização 
dos termos de pedido de atermação na 
Subseção de Itabuna, sob responsabilidade 
do juiz federal subtituto Victor Cretella;  
Padronização dos procedimentos cartorá-
rios em Salvador, sob a responsabilidade 
da juíza federal Mei Lin Bandeira.

No dia 14, pela manhã, foi ministrado 
pelo juiz federal João Paulo Pirôpo treina-
mento para servidores de JEF Criminal, 
resultado de pesquisa sobre os erros mais 

frequentes nos procedimentos e processa-
mento de feitos. 

Além da Comissão de Planos de Ação, o 
Projeto MELHORAção conta ainda com as 
Comissões de Memória dos JEFs e “O JEF 
que Queremos”.

Ainda no dia 14/11, a equipe da COJEF 
realizou visita à Fundação Odebrecht para 
trocar experiências sobre comunidades de 
conhecimento mantidas no Baixo Sul da 
Bahia por aquele instituição. A desembar-
gadora federal Neuza Alves e o presidente 
executivo da Fundação Odebrecht, Maurí-
cio Medeiros, identificaram muitos pontos 
em comum nas experiências desenvolvidas 
no âmbito dos JEFs da 1ª Região (Projeto 

A 1ª Feira de Cidadania da Grande Sussuarana acontecerá 
nos dias 30/11 e 1º/12, das 9h às 16h, na Sussuarana Velha. O 
evento é uma promoção da  Comissão de Ação Social da DIREF 
e do Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini-CEDHU. 

A comunidade da Grande Sussuarana terá acesso gratuito a 
vacinação, atendimento médico-odontológico e jurídico e corte 
de cabelo, podendo tirar documentos, como Carteira de Trabalho, 
Título de Eleitor, Cartão do SUS e do Bolsa Família e obter infor-
mações sobre serviços dos Juizados Especiais Federais. Todas as 
atividades ocorrerão paralelamente a apresentações de artistas 
da própria comunidade que alegrarão ainda mais o evento.

O Hemoba estará presente e as pessoas podem doar um pou-
co de si para salvar vidas. A Comissão de Ação Social convida 
servidores, magistrados e prestadores de serviço a se unirem à 
comunidade da qual a Justiça Federal faz parte por essa causa tão 
nobre, doando sangue no sábado. Vamos mostrar que somos não 
só trabalhadores de excelência, mas também cidadãos excelen-
tes. Vamos fazer um grande número de doações!  Pessoas de 18 
a 68 anos, com mais de 50 kg podem ser doadoras! 

São esperadas mais de 4 mil pessoas e os voluntários serão 
bem vindos. Assim, todos os que queiram ser voluntários devem 
entrar em contato com a Comissão de Ação Social da DIREF  
até o dia 25/11 através do e-mail cas@trf1.jus.br ou pelo tel. 
3617-2795.

Desembargadora federal Neuza Alves; Nádia Barbosa e Wânia Marítiça(COJEF); João Ferreira 
Neto (Subseção de Muriaé); Dr. Murilo de Almeida (Juiz federal da Seção Judiciária de Minas 
Gerais); Hennyo Albuquerque e Marco Antônio Cunha (SJAC); Dr. Victor Cretella (Juiz federal 
substituto da Subseção de Itabuna);  Caroline Rabêlo (SJBA) e Gislianne Couto Raffaelle (SJPA).

Presidente executivo da Fundação Odebrecht, 
Maurício Medeiros, desembargadora federal 
Neuza Alves e as servidoras da COJEF Nádia 
Barbosa e Wânia Marítiça

MELHORAção) e daquela Fundação, en-
tre eles:  que a gestão do conhecimen-
to é um compromisso de longo prazo, que  
transcende os objetivos individuais;  que 
é preciso sair do individualismo para o co-
operativismo (ou o compartilhamento);  
o desenvolvimento da organização ou de 
um povo passa pela  formação de massa 
crítica de conhecimento e solidariedade;  
o conhecimento compartilhado transforma 
pessoas em protagonistas de seu futuro e 
agentes de desenvolvimento.
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CNJ quer manter 
parecer prévio sobre 
projetos de tribunais
O CNJ declarou ser contrário a um dis-

positivo do Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2014 que autoriza os TRFs a 
encaminharem ao Congresso, sem parecer 
prévio do CNJ, projetos de lei sobre aumento 
de gastos com pessoal e encargos sociais. 

Segunda a instituição, uma emenda 
aprovada durante a votação do relatório fi-
nal libera o envio “com mera comprovação 
de solicitação do parecer ao CNJ”. Para o 
CNJ, a Emenda Constitucional 45 atribuiu 
ao conselho o controle da atuação adminis-
trativa e financeira do Judiciário, sem com-
prometer a autonomia dos tribunais. 

“A experiência tem demonstrado que 
as alterações sugeridas pelo CNJ e in-
corporadas aos projetos de lei, além de 
adequá-los aos critérios objetivos mais 
amplos, permitem melhor atendimento 
das demandas globais do Poder Judici-
ário em face das restritas disponibilida-
des orçamentárias”, diz a nota que será 
encaminhado aos presidentes da Câmara 
e do Senado e à Casa Civil. 


