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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Adriana de Freitas Abbehusen 
(NUCRE), Filipe Aquino Pessoa de Oli-
veira (Feira de Santana), Juliana Lima 
Nishida (Turma Recursal), Nefertiti 
Fialho da Costa Andrade (21ª Vara) 
e Marcela Bastos Barbalho Nogueira 
(SECAD). Amanhã: Fabrício Pinheiro 
Dias (Campo Formoso), Silvéria Re-
jane Costa Martins (7ª Vara), Bruno 
Henrique Ferreira Amazonas (NUCRE) 
e Danilo Farias da Silva (NUCJU)

Parabéns!!!

Em março de 2003, o JFH publicou 
as notícias em destaque abaixo.

11/03/2003 – Novos juízes fede-
rais substitutos entram em exercício

Entraram em exercício, na tarde 
de ontem, dois dos juízes federais 
substitutos empossados no dia 17 de 
fevereiro, em Sessão Solene realizada 
no TRF da 1ª Região. Outros onze ma-
gistrados entrarão em exercício nesta 
Seccional até o dia 17 de março.

O juiz federal substituto Cristia-
no Miranda de Santana foi designa-
do para exercer suas funções na 10ª 
Vara. A juíza federal diretora do Foro, 
em exercício, Neuza Alves, assinou 
a “Ata de Entrada em Exercício” na 
sala de audiência da 10ª Vara, con-
tando com a presença da diretora da 
Secretaria, Fany Derzé e de outros 
servidores.

O juiz federal substituto Roberto 
Carlos de Oliveira foi designado para 
exercer suas funções na 20ª Vara.A 
“Ata de Entrada em Exercício” tam-
bém foi assinada pela juíza federal 
Neuza Alves, na sala da Direção do 
Foro, contando com a presença do 
diretor de Secretaria da 20ª Vara, 
Leonardo Tochetto Pauperio, e de ou-
tros servidores.

JFHHÁ DEZ ANOS

Academia de Letras Jurídicas 
da Bahia abre vaga

 A Academia de Letras Jurídicas da Bahia informa que está aberto, pelos 
próximos 60 dias, o prazo para inscrição de candidatos à sua cadeira 26.

São requisitos para inscrição: a) ser brasileiro nato e residir na Bahia; b) 
ter reputação ilibada; c) ser bacharel em Direito; d) ser autor de livros jurídi-
cos ou, por concurso, professor de Direito. 

O pedido de inscrição deverá ser formalizado mediante requerimento diri-
gido à presidente da Academia, com expressa referência à cadeira 26, acom-
panhado de curriculum vitae, comprovante dos requisitos previstos no art. 19 
do Regimento da Academia, e do pagamento da taxa de inscrição. A inscrição 
poderá ser feita nos dias úteis, das 8h às 17h, na Secretaria da Academia.

Para ministra Eliana Calmon,
magistratura não quer burocratas,
mas juízes presentes na sociedade

A ministra Eliana Calmon, 
diretora-geral da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados, participou da 
abertura do curso “Criação da 
Disciplina Magistratura – Voca-
ção e Desafios”, na sede da EN-
FAM, em Brasília. 

“A sociedade atual necessita 
de um juiz com novo perfil, o que 
representa quebrar uma cultura 
de mais de 200 anos. Cabe ao 
juiz de hoje não só resolver con-
flitos que chegam nos processos, mas 
também fiscalizar e cobrar a realização 
das politicas públicas. O magistrado 
passou a ter a necessidade de informa-
ções diferenciadas sobre a sociedade. 
Não queremos burocratas, mas sim um 
juiz presente na sociedade, de maneira 
participante” destacou a ministra. 

A intenção do curso é fazer com que 
o conteúdo da disciplina Magistratura – 
Vocação e Desafios reflita os desejos da 
sociedade. “Nós precisamos municiar a 
juventude que escolhe a magistratura 
com informações sobre os desafios e as 
necessidades que envolvem a carreira. 
Esses conhecimentos farão com que os 

jovens escolham a partir deles, 
e não a partir de um emprego 
público. A magistratura não traz 
apenas benesses, é preciso ser 
vocacionado”, afirmou Eliana 
Calmon. 

De acordo com o idealizador 
do projeto, o juiz–auxiliar da 

ENFAM, Ricardo Chimenti “A dinâmica 
social é muito intensa, o juiz precisa co-
nhecer as diversas realidades. Há uma 
interligação com todos os ramos e a pes-
soa precisa se permitir conhecer outras 
coisas. Assumir que ninguém sabe tudo. 
A interdisciplinaridade é estar aberto à 
realidade do outro”. 

Ministra Eliana Calmon na abertura
do curso para docentes da disciplina
Magistratura – Vocação e Desafios 

 Missa de 30º Dia 
Será realizada amanhã, terça-feira, 

12/3, a missa de 30º dia de faleci-
mento de Luis Augusto Cintra Jatahy 
Fonseca, irmão do juiz federal vice-di-
retor do Foro e titular da 2ª Vara, César 
Cintra Jatahy Fonseca.

A 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista realizou, durante 
os dias 5, 6 e 7 de março, um Ciclo de Treinamento para Conciliadores, com diversas 
atividades. Palestra, exercícios e coffee breack fizeram parte da programação, que 
contou com a participação do juiz federal Fábio Rogério França Souza. A proposta foi 
recepcionar os novos conciliadores de uma maneira inovadora, fazendo-os conhecer e 
sentir parte da Justiça Federal, mostrando a importância do trabalho de cada um para 
o bom funcionamento do Poder Judiciário. 

Logo no primeiro dia, os conciliadores, bem como alguns dos servidores e estagiá-
rios da Subseção, participaram de uma palestra sobre Segurado Especial, ministrada 
pelo Dr. Fábio Rogério, juiz federal titular da 2ª Vara. Qualidade de segurado, carência 
dos benefícios, documentos que configuram inicio de prova material, contraprova e 
confissão foram alguns dos assuntos abordados durante a palestra. Os conciliadores 

contaram ainda com treinamento na realização de audiências, produção de 
minutas e cálculos.

Além disso, os atuais e antigos mediadores assistiram a audiências de 
conciliação, instrução e julgamento do Juizado Especial Federal, para melhor 
compreenderem o entendimento do Juiz acerca de determinadas situações e 
também vivenciar o referido meio - audiência - para então poderem aplicar 
na prática tais conhecimentos. 

Essa foi mais uma iniciativa da 2ª Vara Federal de Vitória da Conquista  para 
humanizar a Justiça, aproximando-a de seus colaboradores e da população.

2ª Vara de Vitória da Conquista
realiza ciclo de treinamento

para conciliadores

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do Sr. Carlos Roberto Menezes Côr-
tes, pai do valoroso servidor Fabrício 
Vampré de Oliveira Côrtes. Será cele-
brada a missa de corpo presente às 
14h, seguida da cremação, às 14h30, 
no Cemitério Jardim da Saudade.


