
Aniversariantes
Hoje: Marcus Vinicius Santana Silva 
(Turma Recursal) e Vertônio Bruno 
dos Santos Viana (Itabuna). Amanhã: 
Marcos Antônio dos Santos (Feira de 
Santana), Mario César Baptista de 
Andrade (Feira de Santana), Rommel 
Robatto (CEMAN), Lindomar Querino 
de Queiroz (23ª Vara) e Ítalo Gusta-
vo Batista da Silva (Campo Formoso). 
Domingo: Igor Rodrigo Silva Souza 
(1ª Vara), Marcos Paulo Miguel dos 
Anjos (Itabuna) e Laís Suelem Silva 
Araújo (Paulo Afonso). Segunda-feira: 
Fernando Luiz Sampaio dos Santos 
(Turma Recursal), Leandro Pinto Sou-
sa (Feira de Santana), Beatriz Lemos 
Oliveira (Itabuna) e Alex Silva Libanio 
(VIPAC).
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Dra. Neuza Alves é condecorada com
“Medalha do Mérito” pelo MPBA

Os relevantes serviços pres-
tados à sociedade pela desem-
bargadora federal Neuza Maria 
Alves da Silva, pelo sacerdote 
Deoscóredes Maximiliano dos 
Santos - o mestre Didi – e pela 
Fundação José Silveira foram 
reconhecidos formalmente pelo 
Ministério Público do Estado da 
Bahia na tarde de ontem, dia 14. 
Eles foram condecorados com a 
‘Medalha do Mérito do Ministério 
Público’, honraria concedida a 
pessoas e organizações nacionais 
ou estrangeiras pela prestação de 

Meta 5 é excluída da apuração
do Selo Estratégia em Ação

Considerando as deliberações da Co-
missão Avaliadora do Selo Estratégia em 
Ação, o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) excluiu da apuração da pre-
miação referente ao ano de 2017 a Meta 
5: baixar quantidade maior de processos 
de execução não fiscal do que a dos ca-
sos novos de execução não fiscal no ano 
corrente. A alteração está na Portaria Presi 
374, assinada pelo presidente do TRF1, 
desembargador federal Hilton Queiroz.

Criado com o objetivo de incentivar o 
conhecimento, a gestão e o cumprimento 
das metas estratégicas processuais nas 
unidades jurisdicionais da 1ª Região (se-
ções judiciárias, varas, juizados especiais 
federais e turmas recursais), o Selo tem 
quatro categorias: Diamante, Ouro, Prata 
e Bronze.

Conforme determina a Portaria que 
instituiu o Selo, cabe a cada unidade 

jurisdicional a consulta periódica ao e-
-Siest, o gerenciamento de seu acervo 
e a definição de estratégia para cumpri-
mento das metas, podendo, a unidade, 
contar com apoio técnico da Secretaria 
de Gestão Estratégica e Inovação (Secge) 
por meio da Divisão de Estatística (Diest) 
e da Divisão de Planejamento Estratégico 
(Diple).

A outorga do Selo Estratégia em Ação 
categoria Diamante será realizada pelo 
presidente do Tribunal e se dará em 
cerimônia pública no mês de março de 
2018. Quanto às categorias Ouro, Prata 
e Bronze, o Selo será encaminhado para 
as unidades agraciadas. O diretor do foro, 
a seu critério, promoverá a solenidade de 
entrega do Selo.

No ano passado, de um total de 369 
unidades jurisdicionais inscritas, 81 fo-
ram premiadas: 3 varas gerais com JEF 
Adjunto (interior, sendo 2 varas únicas); 
5 varas federais cíveis; 1 vara cível e cri-
minal; 5 varas criminais com JEF Adjun-
to; 2 são varas de execução fiscal; 28 
juizados especiais federais autônomos 
(sendo 1 de interior) e 37 relatorias de 
turmas recursais.

A íntegra da Portaria Presi 374 está 
disponível no portal do Tribunal, na “Bi-
blioteca Digital”.

Fonte: TRF1

relevantes serviços à sociedade e à Ins-
tituição, na defesa dos direitos inerentes 
ao exercício da cidadania plena e por 
contribuições à cultura jurídica ou ao MP.

“O Ministério Público não poderia 
cumprir a sua missão institucional sozi-
nho. Esta Instituição tem muito orgulho 
de se cercar de pessoas e instituições 
que contribuem para a promoção do 
bem-estar social”, registrou a procurado-
ra-geral de Justiça Ediene Lousado, des-
tacando que cada um dos homenageados 
muito ajudaram e ainda ajudam o MP na 
difícil tarefa de promover a cidadania.

Ao receber a medalha e o diploma 
que compõem a honraria das mãos da 
PGJ Ediene Lousado e da procuradora de 
Justiça Márcia Virgens, a desembargado-

ra Neuza Maria Alves da Silva expressou 
a sua emoção e imenso orgulho. “Neste 
momento, as palavras fogem. Ser esco-
lhida para receber esta honraria é moti-
vo de honra e muito orgulho”, disse ela, 
ressaltando a importância do MP para a 
sociedade e agradecendo a homenagem. 
A magistrada lembrou da campanha de 
combate ao racismo recentemente lan-
çada pelo MP baiano e ressaltou o quão 
brava e competente tem sido a Insti-
tuição no cumprimento da sua missão. 
Recém aposentada, sua trajetória contri-
buiu com a representatividade da mulher 
negra nos espaços de poder, tendo sido a 

primeira mulher negra a ocupar o 
posto de desembargadora Fede-
ral no Brasil, assim como o cargo 
de vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal.

A juíza federal da 8ª Vara, Nil-
za Reis, prestigiou a cerimônia e 
fez parte da mesa de abertura 
como representante da SJBA, as-
sim como compuseram também 
o corregedor-geral do MP, Marco 
Antônio Chaves; a coordenadora 
das Defensorias Públicas Regio-
nais, Soraia Ramos; e o secre-

tário-geral do MP, Aurisvaldo Sampaio. 
Integraram a comissão de outorga das 
honrarias a procuradora-geral de Justiça 
Ediene Lousado, a procuradora-geral de 
Justiça Adjunta Sara Mandra Rusciolelli, 
o corregedor-geral Marco Antônio Cha-
ves, a procuradora de Justiça Márcia Vir-
gens e o promotor de Justiça Carlos Artur 
dos Santos Pires. Os nomes dos conde-
corados foram aprovados à unanimidade 
pelo Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores de Justiça. A solenidade de 
entrega das medalhas foi finalizada com 
a participação do coral ‘MP em Canto’.

Fonte: MPBA

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

12/12/07 - Novos servidores são 
empossados - Sete novos servidores fo-
ram empossados na última sexta-feira, 
07/12, no gabinete do juiz federal diretor 
do Foro. Na ocasião o Dr. Carlos d’Ávila 
saudou os aprovados no concurso, no-
meados por portaria da Presidência do 
Tribunal Regional Federal do dia 30/11.

O diretor do Foro fez aos novos ser-
vidores uma breve explanação sobre a 
importância da Justiça Federal e o bom 
ambiente que os empossados irão en-
contrar aqui, com um serviço de alto 
nível e um reconhecido compromisso 
com a qualidade e o bom atendimento 
à população. O magistrado lembrou ain-
da que a Justiça Federal, mesmo sen-
do uma instituição conservadora, abre 
espaço para manifestações culturais, 
como acontece com os Momentos Lite-
rários e os shows musicais beneficentes. 
“Estamos fazendo uma revolução cul-
tural aqui dentro sem perder a auste-
ridade. Para aqueles que tiverem dons 
artísticos, aqui encontrarão espaço para 
sua expressão, seja por meio da música, 
da literatura, da coreografia ou das artes 
plásticas”, garantiu o diretor do Foro.

Os novos servidores ficaram assim 
distribuídos: Pablo Jorge Jones dos San-
tos, na 8ª Vara; Domingos Sávio Belfort 
Campos Júnior, no NUASG; Fabiane 
Mendonça Amorim, no NUCRE, Cristina 
Maria Dantas Lessa, no NUCAF; Edjôse 
de Castro Souza, na 4ª Vara e Eive Cris-
tine Ramos Meneses e Fernanda Mene-
zes Silva, ambas na 22ª Vara.

JFHHÁ DEZ ANOS

Expediente suspenso 
para a Subseção de 

Irecê nos dias 18 e 19
A Secretaria Administrativa da Se-

ção Judiciária da Bahia informa que, 
conforme a Portaria SECAD/DIREF Nº 
228/2017, estão suspenso nos dias 18 
e 19 de dezembro de 2017 o expediente 
interno e externo e os prazos processuais 
na Subseção Judiciária de Irecê, em de-
corrência da mudança da Sede da Sub-
seção Judiciária para o 4º andar do novo 
Fórum da comarca de Irecê/BA.


