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Aniversariantes
Hoje: Clidemário Ferreira (19ª Vara), Julia Lamego Oliveira (Ilhéus), José Améri-
co Pires Ribeiro (NUCRE), Horácio da Silva Ribeiro Neto (NUASG) e Maximiano 
Albuquerque Neto (Feira de Santana). 
Amanhã: Heloísa Fernanda Vieira Silva (Paulo Afonso), Chaislan Igor da Silva 
Nascimento (Juazeiro), Ines Maria dos Santos Gondin (SECAD), Kate Silva Lima  
(7ª Vara), Telma da Silva Souza Ferreira (Feira de Santana), Tatiana Alves Gui-
marães (13ª Vara), Rosimaura Magalhães de Oliveira (Bom Jesus da Lapa) e 
Aline Campos da Paixão (CS Gestão). 

  Parabéns! 

Processo seletivo 
para estagiários 

de Farmácia
Estão abertas as inscrições para o 

processo seletivo de estágio de nível su-
perior para o curso de Farmácia para a 
Seção Judiciária da Bahia

As inscrições se encerram dia 22/02 
às 12h. A seleção é para o preenchimen-
to de uma vaga e formação de cadastro 
reserva para estágio remunerado.

Os candidatos devem acessar http://
portal.trf1.jus.br/sjba/concursos/esta-
gios/secao-judiciaria-da-bahia.htm para 
preencher o formulário de inscrição. 

Estão aptos a participar estudantes do 
curso de Farmácia em instituições conve-
niadas com a Justiça Federal da Bahia e 
estar cursando o equivalente a 50% da 
grade curricular.

O estagiário deverá cumprir quatro ho-
ras diárias e 20 semanais, em jornada de 
acordo com o horário de funcionamento 
normal do local do estágio, para atuação 
em turno matutino ou vespertino.

O estagiário de nível superior recebe 
bolsa auxílio mensal de R$ 810, além 
de auxílio transporte no valor de R$ 7,10 
por dia efetivamente trabalhado e seguro 
contra acidentes pessoais. 

A seleção vale por dois anos da data 
da publicação do resultado final, poden-
do ser prorrogada em período a ser defi-
nido a critério da administração, desde 
que o ato da prorrogação seja publicado 
dentro do período de validade da seleção.

Margem da Palavra
Voltando no tempo

Com atenção e indisfarçável satisfação, numa tarde das fé-
rias recém-encerradas, li a principal matéria do JFH de 6 de 
fevereiro passado, sobre a Subseção de Feira de Santana.

A passagem por Feira de Santana, através dos contornos 
Sul ou Norte da cidade, sempre esteve nas minhas andanças pelo interior da 
Bahia, seja como promotor de Justiça ou juiz de direito, seja quando estive à 
frente da Subseção Judiciária de Paulo Afonso, entre 2006 e 2010. No final 
de novembro daquele ano,  a Princesa do Sertão deixava de ser trânsito para 
ser a minha morada por mais de dois anos.

Prenunciava-se um Verão tão quente quanto o que agora enfrentamos, e o 
cartão de visitas não mostrava uma bela paisagem. Era o tempo da Vara Única, 
com 30 mil processos e uma estrutura física absolutamente insuficiente. Toda-
via, aos poucos, pude perceber que a Subseção poderia reagir a tantas adver-
sidades até que se instalassem as duas varas já criadas, o que somente veio a 
ocorrer em julho de 2011 (2ª Vara) e fevereiro de 2014 (3ª Vara).

Posso dizer que não poderia ter sido mais feliz nos dois anos e dois meses 
em que estive em Feira. Na Vara Única e na 1ª Vara tive colegas fantásticos, 
que se tornaram melhores amigos: Marcel Peres, que hoje brilha à frente da 
3ª Vara de lá, e Wagner Alves de Souza, que acabara de ingressar na Justiça 
Federal. 

Posteriormente, 
o fardo do trabalho 
sempre pesado da 
maior Subseção do 
interior do Nordes-
te foi dividido com 
outros dois queri-
dos colegas, Dur-
val Neto e Rafael 
Ianner, que davam 
conta da 2ª Vara.

Todavia, es-
crevo estas linhas 
para, mais uma 
vez, registrar o 
meu mais profundo 
agradecimento e admiração aos servidores de Feira, neles incluídos colabora-
dores e estagiários, com quem lá trabalhei no período. Deles tive o apoio e a 
compreensão imprescindíveis de que era possível mudarmos um quadro que 
parecia permanente; de que os números que nos assustavam seriam os mes-
mos números que nos fariam sentir orgulho pela resposta rápida aos pleitos 
dos nossos jurisdicionados.

Formamos um time que não se conformava em ter virado o jogo, mas sim de 
querer sempre mais e melhor. Ah!, e não deixamos de nos divertir, pois sempre 
havia espaço para confraternizar e celebrar a amizade que continuamente se 
fortalecia. 

Parabéns ao JFH por ter tão bem retratado a minha querida Subseção de Feira 
de Santana e por ter me feito voltar a um tempo que, de tão bom, se tornou ines-
quecível!

Fábio Moreira Ramiro, juiz federal da 24ª Vara

Em foto de 2013, despedida do juiz federal Fábio Ramiro da 
Subseção Judiciária de Feira de Santana

Presidente do STJ propõe aumento 
das custas judiciais acima das 
cobradas por tribunais de 2º grau

A Corte Especial do STJ iniciou a sua 
última sessão discutindo custas judiciais.

A ministra Nancy Andrighi propôs va-
lores maiores que os de tribunais de 2º 
grau. "Sendo um tribunal superior e ten-
do o recurso especial como recurso no-
bre, não poderia ser menor do que qual-
quer apelação de tribunal de 2º grau."

Após levantamente do valor médio 
praticado nos tribunais, a ministra afir-
mou constatar que a "política de custas 
do STJ está em descompasso" com o am-
biente externo.

"Não se trata de estabelecer hierar-
quia no regime de custas, mas refletir 
os preços e justa proporção dos serviços 
judiciários do STJ. Um dos argumentos é 
de que não temos mais custa de remessa 
e retorno, mas todos os nossos funcioná-
rios precisam de mais uma tela de com-
putador, por causa do processo digital."

Apontando que a apelação mais cara 
é a do TJ/SP (R$ 2 mil), Nancy argumen-
tou que "uma nova política se mostra ne-
cessária". E propôs os seguintes valores:

• Recurso Especial: R$ 2.500; • 
Recurso Ordinário, Ação Penal e Ação 
Rescisória: R$ 2.000; • Conflito de 
atribuição, exceção de impedimento, 
suspeição e Mandado de Segurança: R$ 
800 (mais R$ 300 por impetrante); • 
Comunicação: R$ 500; • RMS R$ 200; 
• Os demais entre R$ 1 mil e R$ 1.500.

O ministro Herman adiantou um pe-
dido de vista por ter duas preocupações:

1- "Não é possível no STJ que um pro-
cesso de R$ 30 bi de reais tenha custas 
iguais a processo de natureza previden-
ciária. Há a dificuldade momentânea 
de litígios que tratam de bens intangí-
veis, que não tem preco de mercado ou 
que não tem condenação liquida. Mas 
poderíamos ter algo que retirasse essa 
equiparação profundamente injusta nos 
casos em que há condenação líquida."

2 "Temos que encontrar uma fórmu-
la que em vez de fixar o valor em reais 
estabeleça critério de atualização. Uma 
unidade-padrão para evitar a cada 2, 4 
anos fazer essa lei. Esses valores tem 
preocupação de justiça social."

Juízes federais da 1ª 
Região recebem prêmio 

em direitos humanos
Na manhã desta terça-feira, dia 14, 

foi realizada no Conselho Nacional de 
Justiça, a solenidade de premiação do I 
Concurso Nacional de Decisões Judiciais 
e Acórdãos em Direitos Humanos. 

Dentre os 13 vencedores, foram pre-
miados, na categoria Direitos dos Povos 
e Comunidades Tradicionais, o juiz fede-
ral Ilan Presser, da Subseção de Itaituba/
PA, e na categoria Combate e Erradica-
ção ao Trabalho Escravo, a juíza federal 
Jaiza Maria Fraxe, da Seção Judiciária do 
Amazonas. O juiz federal Gláucio Maciel, 
Gonçalves da Seção de Minas Gerais, re-
cebeu menção honrosa na categoria Di-
reitos da População LGBT.

Realizado pelo CNJ, em parceria com 
a Secretaria Especial de Direitos Huma-
nos da Presidência da República, o con-
curso visa a destacar o papel de juízes 
em defesa dos direitos humanos.

A análise dos vencedores das 13 ca-
tegorias coube a uma comissão de cinco 
membros, indicados em comum acordo 
pelo CNJ e pela SDH. Foram considera-
das decisões em processos de 1º e 2º 
graus, dadas por um juiz ou por colegia-
dos, entre 25/10/2011 a 25/10/2016.

Durante a cerimônia, a presidente do 
CNJ, ministra Carmen Lúcia, afirmou 
que “A luta pelos direitos fundamentais 
é cada vez maior e, sendo a luta pela 
sua concretização maior, destaca-se a 
atuação dos juízes brasileiros”.


