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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Nélio Leal Vilas Boas (NUCJU), 
Zilma Aparecida Ribeiro Rocha (22ª 
Vara), Ariel Cristina Silva Santos (15ª 
Vara), Fábio Santana de Jesus (6ª 
Vara), Marina Ribeiro Nascimento (NU-
CJU) e Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos (SECOS).Amanhã: Ailton Schramm 
de Rocha, juiz federal da 3ª Turma Re-
cursal, Cristiane Silva Chagas (6ª Vara), 
Adilson José Lisboa Dias Coelho (10ª 
Vara), Maria de Lourdes Santos Maga-
lhães (23ª Vara), Danielle de Carvalho 
(Itabuna) e Francisco Gilson Segundo 
(NUCJU). Domingo: Ester Maria Madu-
reira (Vitória da Conquista), Henrique 
Vilas Boas (19ª Vara) e Tenisson Roma-
no (NUASG). Dia 21: Dirley da Cunha 
Junior, juiz federal da 5ª Vara, Israel 
Santos (Ilhéus), Jaqueline Lima Ferrei-
ra (NUASG) e Valdeci de Jesus Souza 
(CS Gestão & Serviço). Dia 22: Alberto 
Luiz Santana Filho (Jequié), Fabio Ro-
drigues (Guanambi), André Lima e Sil-
va (Ilhéus), Amanda Batista (22ª Vara) 
e Lavínia das Virgens Azevedo (Vitória 
da Conquista). Dia 23: Nara Goreth 
dos Apóstolos Perreira (Paulo Afonso), 
Eive Cristine Ramos Meneses (7ª Vara), 
Estela de Fátima Martins Fagundes (Vi-
tória da Conquista), Irenildo Silva Mi-
randa (9ª Vara), Carlos Mendes Teixeira 
(21ª Vara), Célia Dalva Maria Pereira da 
Silva (NUCJU) e Jorge Braga (Tecten-
ge). Dia 24: Wilson Alves de Sousa, juiz 
federal da 7ª Vara, Camila da Cunha 
Matos (19ª Vara), Heloisa Guimarães 
Soares Doria (11ª Vara), Patrícia Frei-
re Gonçalves El Chami Santos (Feira de 
Santana), Thiago José Portugal Ferra-
deira (Eunápolis), Bruno das Neves do 
Nascimento (21ª Vara) e Joane Ramos 
Nascimento (Jequié). Dia 25: Candi-
ce Menardo (Juazeiro), Joseneide Reis 
Tourinho (NUCAF) e Israel Nogueira 
(16ª Vara). Dia 26: Walney Silva Netto 
(Barreiras), Flávia Brandão Bonfim (7ª 
Vara), Larissa Amorim Silva (Feira de 
Santana), Luis Carlos Souza da Cunha, 
Maria da Graças Santos e Issana Coe-
lho (Ambos do NUCAF). Dia 27: Adriele 
de Souza da Conceição (7ª Vara). Dia 
28: Claudia Meirelles Soares (9ª Vara), 
Myrtô Magalhães (Biblioteca), Rosema-
ry Gonçalves (NUCAF), Nadson Sardeiro 
Coelho (Barreiras), Hildemar Rodrigues 
da Costa (Bom Jesus da Lapa), Sandra 
Ferreira dos Santos (Turma Recursal) e 
Erenaldo Chaves Jr. (Contrate).

Parabéns

Portaria do TRF1 
suspende expedientes 
em 21 e 22 de março
A Portaria Presi 21, de 28/1/2016  sus-

pende os expedientes interno e externo em 
toda a 1ª Região nos dias 21 e 22/3/2016, 
para atualização dos bancos de dados.

Haverá indisponibilidade dos sistemas 
eletrônicos que consultam os bancos de 
dados da Justiça Federal da 1ª Região das  
19h do dia 18/3 até às 6h do dia 28/3. 
Serão suspensos os prazos processuais em 
toda a Justiça Federal da 1ª Região de 18 
a 27 de março de 2016.

Juízes federais e servidores da Seccional
se manifestam em apoio ao juiz federal 

Sérgio Moro e à independência da Justiça

Juízes federais da Seção Judiciária da 
Bahia se reuniram na tarde de ontem no 
foyer, atendendo a uma mobilização dos 
associados da Ajufe em todo o país, para 
se manifestarem em apoio à independência 
judicial do juiz federal Sérgio Moro e de to-
dos os magistrados federais que atuam nos 
processos da Operação Lava Jato.

A juíza federal da 14ª Vara, Cynthia de 
Araújo Lima Lopes leu, na oportunidade, a 
nota que segue transcrita abaixo: 

“Nós, juízes federais aqui reunidos, 
juntamente com todos os juízes federais 
brasileiros que se encontram neste mo-
mento perante as sedes da Justiça Fe-

deral, manifestamos nosso total apoio à 
independência judicial do juiz federal Sér-
gio Moro e de todos os magistrados fede-
rais que atuam nos processos da Operação 
Lava Jato.

A construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária exige um Poder Judiciário 
forte e independente. Isso somente será 
possível se for assegurada aos juízes a 
liberdade para decidir conforme seus en-
tendimentos, devidamente fundamenta-
dos no ordenamento jurídico.

Os juízes federais do Brasil reafirmam 
a sua independência e renovam o compro-
misso assumido quando da posse no car-
go: manter, defender e cumprir a Consti-
tuição Federal e as leis do País.

Estamos vigilantes e atentos a tentati-
vas temerárias de ingerência nas decisões 
judiciais por outros meios que não os esta-
belecidos na ordem jurídica e rechaçamos 
com veemência qualquer ameaça dirigida 
a membros do Poder Judiciário. O sistema 
judicial prevê o modo como as decisões 
dos juízes podem ser impugnadas e mo-
dificadas.

A Justiça Federal brasileira, da qual fa-
zemos parte, ao lado do juiz federal Sérgio 
Moro, tem uma história centenária pauta-
da pela defesa dos direitos dos cidadãos e 
da ordem democrática, com observância 
aos princípios fundamentais.

Temos consciência que o Judiciário 
está em constante aperfeiçoamento. Ja-
mais aceitaremos qualquer retrocesso, 
especialmente por intermédio de intimi-
dações, para atender determinadas situ-
ações especiais.

Uma Justiça independente e sem temo-
res é direito de todo cidadão brasileiro e a 
essência do Estado Democrático de Direito, 
motivo pelo qual estamos ao lado do juiz fe-
deral Sérgio Moro e de todos os demais juí-
zes, desembargadores e ministros que atu-
am nos processos da Operação Lava Jato”

Dezenas de servidores vieram ao tra-
balho na sexta-feira vestindo preto e aten-
dendo a convocação das redes sociais em 
apoio à independência judicial e contra 
ingerência nas decisões judiciais fora da 
ordem jurídica e também contrários a ame-
aças dirigidas a magistrados brasileiros. 

Na primeira foto, a manifestação dos 
magistrados; nas duas seguintes, dos servi-
dores com o juiz federal diretor do Foro e a 
juíza federal Nilza Reis, e na última, a mani-
festação dos servidores do prédio dos JEFs.
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