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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Áureo Buttenbender (Ilhéus), Flá-
via Patrícia da Silva Garcia-Rosa (9ª 
Vara), Dominique Oliveira Novaes Tei-
xeira (Barreiras), Tiago Santos Lisboa 
(11ª Vara), Francisco Almeida Rios Fi-
lho (20ª Vara) e Felipe Dias Bispo (Bar-
reiras). Amanhã: Valter Lazaro da Silva 
Santos  (Feira de Santana), Maria das 
Graças Macedo Lessa (NUCRE), Keila 
Brito de Jesus Santos (Jequié), Felipe 
Dias Bispo (Barreiras), Edésio de Olivei-
ra e Luis José dos Santos (Delta).

Parabéns!!!

Juiz federal Fábio Ramiro 
é o novo titular da 23ª Vara

O juiz federal Fábio Moreira Ramiro assi-
nou, na última sexta-feira, 5/4, o Termo de 
Assunção no cargo de titular da 23ª Vara. 

A solenidade aconteceu na DIREF, com 
a presença do juiz federal Ávio Novaes, di-
retor do Foro, dos juízes João Paulo Pirôpo 
e Andréa Márcia de Almeida, do diretor da 
SECAD, Sidinei José de Souza e do diretor 
de Secretaria Clemente Nascimento Filho.

Dr. Ávio Novaes deu as boas vindas ao 
magistrado afirmando que a Seção Judiciá-
ria já ganhava em tê-lo com representante 
em Feira de Santana, mas agora tem o pra-
zer de contar com sua presença em Salva-
dor. Saudou também o retorno do servidor 
Clemente Nascimento Filho.

O diretor do Foro complementou dizendo 
que conta com o apoio e a experiência do 
Dr. Fábio Ramiro e por isso já o designou, 
juntamente com os juízes Alex Schramm e 
Andréa Márcia de Almeida, para atuarem 
no Mutirão de Audiências que ocorrerá na 
Subseção de Guanambi em breve.

O novo titular da 23ª Vara declarou que 
a volta para Salvador era um antigo projeto 
que se realizava. Para ele, esse período em 
Feira de Santana e Paulo Afonso foi um de-
safio no tocante ao volume de processos e 
no rico relacionamento com os servidores.

Lembrou das dificuldades inicialmente 
enfrentadas em relação ao espaço inade-
quado e insalubre que a Subseção de Fei-
ra de Santana possuia antes da reforma 
por que atravessou, da inauguração da 2ª 
Vara e a chegada do juiz federal Durval 
Carneiro Neto.

O magistrado afirmou: “Feira de San-
tana foi um dos melhores lugares em que 

trabalhei em minha vida. Era muito bom 
ver nos olhos dos servidores e estagiários 
que eles iam trabalhar com prazer. Jamais 
ouvi uma queixa sequer e ao final senti 
que naquele tempo ultrapassei as frontei-
ras do trabalho e atingi o coração das pes-
soas”, declarou Dr. Fábio que agradeceu 
pelo companheirismo e prestimosidade do 
servidor Clemente Nascimento que o acom-
panha deste a sua titularização em Paulo 
Afonso e lembrou que está nesta Seccional 
há mais de 11 anos, esperando que seja a 
sua casa definitiva.

Atendendo a convite da Direção do 
Foro, membros do Comitê de Qualidade de 
Vida - Vida Legal, se reuniram no dia 25/3 
com o diretor em exercício da Secretaria 
Administrativa, Sidinei José de Souza, que 
representou o Diretor do Foro no encontro.

Na ocasião, tratou-se de temas de in-
teresse dos servidores, como o Projeto de 
Ginástica Laboral, objeto de proposição 
conjunta do VIDA LEGAL e da Coordena-
ção do JEF. 

A Direção do Foro comprometeu-se a 
designar uma Comissão Técnica, incluindo 
servidores lotados no SETEDI e no NUTEC, 
dentre outros, que detenham conhecimen-
to e habilidade necessários, visando ao de-
senvolvimento de um software com recur-
sos de animação estimulando a prática de 
ginástica laboral, de forma lúdica e educa-
tiva, no próprio ambiente de trabalho, sem 
que seja necessária a presença física de um 
fisioterapeuta ou que os usuários se deslo-
quem para outro espaço a fim de realizar 
os exercícios.

Paralelo a isso, também seria solicitado 
pelos meios de comunicação disponíveis 
no ambiente interno da Seccional que ser-
vidores e terceirizados que tivessem conhe-
cimento técnico se dispusessem a contri-
buir na confecção do software, sobretudo 
na parte de animação.

Comitê de Qualidade de Vida 
se reúne com Administração 

para discutir ações conjuntas
O Comitê entregou à Direção do Foro dois 

ofícios: o primeiro deles solicitando a visita de 
técnicos da área de engenharia e/ou arquite-
tura, buscando criar um espaço multifuncio-
nal no edifício Arx Tourinho, oportunidade em 
que informou que fora realizada uma reunião 
com a juíza federal coordenadora dos JEFs 
na Bahia, juíza federal Cláudia Tourinho, tra-
tando do tema. O segundo ofício entregue foi 
o da ASSERJUF, solicitando a ampliação do 
espaço que lhe é disponibilizado atualmente 
e no qual funciona o Espaço Terapêutico.

Em relação às duas solicitações, ajus-
tou-se que seria realizada uma nova reu-
nião, com participação de pessoal da En-
genharia, na qual seriam examinadas as 
plantas dos prédios objetivando a possibili-
dade de atendimento aos pleitos.

Na mesma reunião tratou-se do proble-
ma referente às dificuldades enfrentadas 
pelos servidores da Subseção de Alagoi-
nhas, sendo informado, pela Administra-
ção, que providências já estavam sendo 
adotadas a respeito.

Participaram do encontro as servidoras 
integrantes do Comitê Vida Legal: Rita Olí-
via Anneys Cardoso, Maria da Conceição 
Moraes, Patrícia Pimenta e Ana Virgínia La-
vigne, além dos servidores Denise Carneiro, 
diretora do NUTEC, Fábio Damasceno da 
SECAD e Eduardo Guimarães, da DIREF.

Biblioteca recebe doações 
de livros e revistas

Seguindo prática antiga, o servidor Valter 
Gomes Jr., da 4ª Vara, doou à biblioteca da 
Justiça Federal mais alguns títulos jurídicos. 
São eles: “História do Direito Geral e Brasil”, 
de Flávia Castro, “História do Direito no Bra-
sil”, de Antônio Wolkmer, “Filosofia do Di-
reito”, de Paulo Nader, “A Era dos Direitos”, 
de Norberto Bobbio, 
“Hermenêutica Ju-
ridica e(m) Crise”, 
de Lenio Streck, “O 
Direito e sua lin-
guagem”, de Luis 
Alberto Warat, e 
“Ações Afirmativas 
em Universidades”, de Daniela Ikawa. 

Indagado a respeito do costume de doar 
livros para a biblioteca, o servidor afirmou: 
“o saber é para ser compartilhado” e que 
seus livros “agora nossos, estarão bem 
guardados na Biblioteca Prof. Bernardino 
José de Souza”. Valter, na oportunidade, 
fez o convite: “participemos de campa-

nhas de doação, a fim de que a biblioteca 
da Seção Judiciária da Bahia possa tornar-
se referência em termos de acervo”.

Também foi doada à nossa Biblioteca, 
pelo servidor Luiz Goulart (DIREF), uma 
coleção da Revista Cult, a mais inteligente 
revista de cultura do país, com reflexões e 
ensaios produzidos por grandes especialis-
tas em âmbito internacional com um jorna-
lismo cultural independente e crítico.

 As edições doadas contém artigos, dos-
siês, entrevistas e ensaios de fôlego sobre 
escritores, poetas e filósofos como José Sara-
mago, Luis Fernando Veríssimo, Murilo Men-
des, Karl Marx, Sérgio Buarque de Holanda, 
Jorge Amado, Graciliano Ramos, Álvares de 
Azevedo, Aldoux Huxley, Martin Heidegger, 
Ludwig Wittgenstei, entre vários outros.

4ª Jornada de Palestras 
para Estagiários 
de Nível Médio 

Foi aberta na tarde de ontem a semana 
da 4ª Jornada de Palestras para Estagiários 
de Nível Médio da Justiça Federal direcio-
nada aos estagiários recentemente aprova-
dos na seleção organizada pela Seccional. 

O diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes abriu a Jornada falando da sua impor-
tância para os estagiários: “Estamos muito 
contentes com a chegada de vocês que 
foram selecionados por seus próprios es-
forços em uma seleção concorrida.”

O magistrado lembrou que somos um 
órgão de referência no País e quando os 
estudantes disserem que são estagiários 
aqui, verão como serão bem vistos.

O diretor do NUCRE, Luiz Quaresma, e a 
servidora Graça Lessa falaram da importân-
cia do programa de estágio na vida do estu-
dante e em sua carreira profissional. A su-
pervisora da SEDER Carla Fugiwara falou da 
importância de fazer escolhas e apresentou 
o vídeo sobre a desembargadora Luislinda 
Valois lembrando que cada um é responsá-
vel pela mudança de sua realidade. 

As servidoras Ana Dantas e Patrícia 
Farias realizaram dinâmica de integração 
para que todos se conhecessem melhor e 
para quebrar a timidez e explicaram o fun-
cionamento da Justiça Federal da Bahia. 
A ASSERJUF ofereceu brindes aos dois 
estagiários que se saíram melhor em uma 
atividade organizada no evento. 

A palestra de hoje tratará do tema Eti-
queta Social, com a servidora aposentada 
Iolanda Dórea e também sobre prevenção e 
superação do problema das drogas.
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