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Aniversariantes
Hoje: Scheyla Vilar Batista Soares 
(22ª Vara), Helio Cavalcante Reis Fi-
lho (13ª Vara), Márcia Ferreira Neves 
(Paulo Afonso), Ana Claudia Tosta Al-
ves Cruz (2ª Vara), Fabiana Alves Lo-
pes (Guanambi) e Marisa Oliveira dos 
Santos (Alagoinhas). Amanhã: Firmi-
cio Ferreira de Souza Filho (Barreiras).

Parabéns!

Amanhã tem Roda
de Conversa sobre
Ergonomia, às 14h

Retomando as ações de saúde, o Nú-
cleo de Bem Estar Social (NUBES) con-
vida a todos para a primeira Roda de 
Conversa de 2019, que será realizada no 
dia 20 de fevereiro, às 14h, na Biblioteca 
desta Seccional, com a pauta Ergonomia.

A Ergonomia é uma ciência associada 
que estuda a relação entre homem e tra-
balho em sua complexidade como ritmo 
de atividade, maquinário e condições do 
ambiente. Através da Ergonomia, pode-
mos tornar a relação homem e posto de 
trabalho melhor, além de inserir hábitos 
saudáveis na rotina de trabalho como 
pausas e alongamentos.

O termo Ergonomia se originou a 
partir do grego ergon, que significa “tra-
balho”, e nomos, que quer dizer “leis 
ou normas”. A Roda de Conversa  será 
importante para quem quiser conversar 
sobre como tornar a rotina de trabalho 
melhor aplicando a Ergonomia no dia-a-
-dia. Os interessados poderão tirar dúvi-
das com médico do trabalho ou com fi-
sioterapeuta e aprender a ajustar melhor 
a sua estação de trabalho.

Prorrogado o 
funcionamento das CRPs 
da 1ª Região até 2020
Sob a condução do presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), desembargador federal Carlos 
Moreira Alves, a Corte Especial Admi-
nistrativa, em sessão realizada no dia 
14/02, aprovou a prorrogação do funcio-
namento das Câmaras Regionais Previ-
denciárias (CRPs) para até o dia 28 de 
fevereiro de 2020.

Criadas em dezembro de 2014, as 
quatro Câmaras do TRF1 (1ª Câmara Re-
gional Previdenciária da Bahia, 1ª e 2ª 
Câmaras Regionais Previdenciária de Mi-
nas Gerais e 1ª Câmara Regional Previ-
denciária de Juiz de Fora) tem por finali-
dade o julgamento de remessas ex officio 
e recursos interpostos contra sentenças 
em matéria previdenciária. Cada Câmara 
é composta de um desembargador fede-
ral integrante, preferencialmente da 1ª 
Seção do TRF1, e por três juízes federais 
convocados, escolhidos pelo presidente 
do Tribunal.

Em 27/09/2016 ocorreu a primeira 
sessão de julgamento por videoconfe-
rência de processos atribuídos aos ma-
gistrados da CRP/JF. Desde então, os 
julgamentos nas CRPs têm sido feitos 
por videoconferência, com participação 
de advogados e do Ministério Público 
Federal.

Fonte: TRF1

Juiz federal Wilson Alves é empossado como 
novo desembargador federal do TRF 1ª Região

Em cerimônia realizada na sede do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), em Brasília/DF, o juiz federal da 
7ª Vara da Seção Judiciária da Bahia Wil-
son Alves de Souza tomou posse, nesta 
segunda-feira, 18 de fevereiro, no cargo 
de desembargador federal. O magistrado 
assume a vaga, pelo critério de antigui-
dade, decorrente da aposentadoria do de-
sembargador federal Mário César Ribeiro, 
ocorrida em 5 de novembro de 2018.

Após a leitura do termo de posse pelo 
diretor-geral do Tribunal, Carlos Frederico 
Maia Bezerra, o novo membro da Corte 
foi empossado pelo presidente, desem-
bargador federal Carlos Moreira Alves. 
“Em nome de todos os presentes, quero 
dar as boas vindas ao colega que chega 
aqui por força de duplo merecimento. O 
merecimento da antiguidade e por mérito 
decorrente do exercício das suas atribui-
ções que já são conhecidas em outras 
oportunidades quando esteve convocado 
e prestou seus valiosos serviços ao Tribu-
nal que ora passa definitivamente a inte-
grar”, disse o presidente.

Muito feliz com o novo cargo, o de-
sembargador federal Wilson Alves de 
Souza classificou o ingresso no TRF1 
como um coroamento da carreira de 29 
anos de magistratura. “Venho com esta 
disposição dar minha colaboração ao sis-
tema de Justiça do País naquilo que me 
couber, exercendo meu cargo com hones-
tidade, com dignidade, com eficiência, é 
o que pretendo fazer”, salientou.

A cerimônia solene de posse do novo 
membro do TRF1 está prevista para 
acontecer no dia 5 de abril, na sede do 
Tribunal em Brasília.

O novo desembargador do TRF1 – 
Natural de Riachão do Jacuípe, na Bahia, 
Wilson Alves de Souza é bacharel em Di-
reto, especialista em Processo Civil e mes-
tre em Direito Econômico pela Universida-
de Federal da Bahia (UFBA); doutor em 
Ciências Jurídicas e Sociais pela Universi-
dad del Museo Social Argentino (UMSA), 
em Buenos Aires, Argentina; doutor em 
Direito Processual pela Universidade de 
Buenos Aires, também na Argentina, e 
pós-doutor em Direito Processual Civil 
pela Universidade de Coimbra (UC), em 
Portugal. O magistrado atua como profes-
sor titular de Processo Civil na UFBA.

Ingressou na magistratura em feverei-
ro de 1990 como juiz federal substitu-
to da Seção Judiciária da Bahia (SJBA), 
onde titularizou-se juiz federal. Exerceu 
a diretoria do foro de maio de 1997 a 
maio de 1998; integrou o Tribunal Re-
gional Eleitoral da Bahia durante o biênio 

1997-1999 e, além disso, atuou como 
juiz federal convocado no TRF1 por apro-
ximadamente cinco anos.

Presença – A cerimônia foi prestigia-
da pelos ministros do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) Eliana Calmon (aposentada) 
e Reynaldo Fonseca; pelos desembarga-
dores federais Olindo Menezes, Cândido 
Ribeiro, Hilton Queiroz, I’talo Mendes, 
Souza Prudente, Maria do Carmo Cardoso, 
Mônica Sifuentes, Néviton Guedes, Mar-
cos Augusto de Sousa, Gilda Sigmaringa 
Seixas, Jamil de Jesus Oliveira, Francisco 
Neves da Cunha e Daniele Maranhão; pe-
los juízes federais Eduardo Morais da Ro-
cha e Newton Pereira Ramos Neto – em 
auxílio à vice-presidência –, Bruno César 
Bandeira Apolinário e Rafael Leite Paulo 
– em auxílio à Corregedoria, pelo secretá-
rio-geral da Presidência Márcio Marques, 
além de outras autoridades, servidores e 
familiares do empossado. (Fonte: TRF1)


