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A Justiça Federal da Bahia, represen-
tada, pelo diretor do Foro, juiz federal 
Ávio Novaes, apresentou seus mais altos 
agradecimentos aos oficiais de justiça 
adiante nomeados que atingiram o auge 
do seu tempo de serviço, aposentando-se 
ou por terem sido removidos para outras 
jurisdições, pelo valoroso trabalho pres-
tado a esta Justiça:

Érica Simões Dattoli de Araújo, Deus-
dedith Almeida do Carmo, Jasson Guia de 
Brito Filho, Luciane Borges de Azevedo, 
Nadir da Conceição Peixoto, Nara Pelegri-
no de Carvalho, Nicandro Moreira de Ma-
cedo, Marcela Bastos Nogueira, Márcio 
Albuquerque de Castro, Rosana Carla Ar-
ruda Mendonça, Thiago Batista de Ataíde.

Tais oficiais de justiça, com seu traba-
lho, contribuíram na qualidade da presta-

Moção de agradecimento
a oficiais de justiça

ção jurisdicional, imprimindo, indelevel-
mente, nos assentamentos desta Casa, 
suas marcas de denodo no desempenho 
de seus misteres e de compromisso de 
manter a boa reputação da Justiça Fe-
deral em seu mais alto grau de respeita-
bilidade.

Por esses motivos, eles serão sempre 
lembrados nesta Casa, bem como serão 
sempre muito bem vindos não só em da-
tas e eventos comemorativos desta Insti-
tuição, mas em todos os momentos que 
sentirem desejo de rever os amigos que 
certamente acabaram por fazer ao longo 
de suas profícuas jornadas nesta Institui-
ção de Justiça, que por anos a fio inte-
grou as suas vidas.

Parabéns a todos e uma feliz nova 
jornada.

Portaria exclui feriado 
de 20 de novembro na 
Subseção de Eunápolis

A Portaria 35, de 18/2/2014, da DI-
REF, excluiu o feriado do dia 20 de no-
vembro, Dia da Consciência Negra, do rol 
de feriados da Subseção de Alagoinhas.

A exclusão se deu em razão do des-
pacho exarado em 13/2/2014 pelo cor-
regedor regional da Justiça Federeal da 
1ª Região, desembargador federal Carlos 
Olavo Pacheco de Medeiros, no processo 
administrativo 2005/00742-DF.

O despacho afirma que o referido 
feriado não está inserido nas hipóteses 
previstas na Lei n. 9093, de 12/09/95, 
ou no Provimento COGER n. 38, de 
12/06/2009, alterado pelo Provimento 
n.39, de 3/11/2009.

A Lei 9.093/95, com a redação da 
Lei n. 9335/96, estabelece, no seu art. 
1º, que são feriados civis: I-os declara-
dos em lei federal; II-a data magna do 
Estado fixada em lei estadual;III- os dias 
do início e término do ano do centenário 
de fundação do município, fixado em lei 
municipal. 

No art. 2º, a referida lei estabelece 
como feriados religiosos os dias de guar-
da, declarados em lei municipal, de acor-
do com a tradição local e em número não 
superior a quatro, neste incluída a Sexta-
-Feira da Paixão.

Por sua vez, o art. 151 do Provi-
mento COGER n. 38/2009, dispõe que 
também são feriados na Justiça Federal 
da Primeira Região a data magna dos 
Estados, prevista em lei estadual, assim 
como aqueles fixados em lei municipal  
correspondendo os feriados municipais 
civis aos dias do início e término do ano 
do centenário de fundação do municí-
pio,  sendo que os feriados religiosos 
não poderão ultrapassar o número de 
três a cada ano, conforme tabela apro-
vada pelo Conselho de Administração do 
Tribunal.

CJF alerta à população 
sobre tentativas de 
fraude por telefone

O Conselho da Justiça Federal alerta 
à população que estão sendo feitas ten-
tativas de fraude, por telefone, por in-
termédio de pessoas que se identificam 
como representantes do CJF ou de outros 
órgãos da Justiça Federal. 

Neste sentido, esclarece que nem o 
CJF nem qualquer instituição da Justi-
ça Federal faz ligações telefônicas nem 
envia e-mails a credores de precatórios 
ou de RPVs solicitando depósitos de di-
ferenças.  

O CJF recomenda que, ao receber 
uma ligação ou mensagem de alguém 
que se identifica como representante da 
Justiça Federal, verifique junto aos ende-
reços oficiais a procedência da ligação ou 
mensagem – os meios de contato com o 
CJF podem ser obtidos no site www.cjf.
jus.br e com os órgãos da Justiça Fede-
ral, por meio do site www.jf.jus.br.

Nas últimas semanas, a Corregedoria-
-Geral da Justiça Federal, que funciona 
junto ao CJF, recebeu ligações de cida-
dãos das cidades do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, credores de precatórios na 
Justiça Federal. 

Esses cidadãos relataram que rece-
beram ligações telefônicas de pessoas 
que se identificaram como funcionários 
do CJF ou da Justiça Federal, solicitan-
do que fizessem depósitos em dinheiro 
de parte do valor desses precatórios em 
uma conta corrente, sob a alegação de 
que se tratava de pagamento de imposto 
de renda, taxa administrativa ou  honorá-
rio do INSS.  

Àqueles que tenham sido vítimas des-
sas tentativas de golpe, a recomendação 
é que registrem na delegacia de polícia 
mais próxima o boletim de ocorrência, 
para que sejam tomadas as providências 
de investigação da tentativa de fraude.

Fonte: CJF

Há algumas semanas, a ameaça de um verdadeiro furacão pairou sobre nós, ex-
-servidores da 20ª Vara. Após 14 anos trabalhando juntos diariamente, formando 
uma verdadeira família, estávamos ameaçados de ser dispersos, cada um indo para 
uma unidade diferente.

Confesso que passei por dias de grande apreensão, uma sensação de angústia 
e de impotência. Imaginei-me trabalhando distante dos meus amigos da 20ª Vara, 
pessoas que aprendi a amar e admirar, afinal não foram poucos os momentos de 
alegria e também de tristezas que dividimos nesses anos todos.

Juntos, vibramos pelas vitórias dos colegas. Juntos, nos entristecemos com nos-
sos problemas. Juntos, comemoramos os nascimentos dos bebês dos nossos ami-
gos queridos, a segunda geração da 20ª Vara.

Então pensei: quem iria tratar da minha dor? Quem escutaria minhas angústias? 
Quando um novo juiz chega, por lealdade com seus servidores, tem o direito de 
trazer com ele aqueles com os quais trabalhou ao longo do tempo, servidores que 
ele conhece bem. 

Mas e nós? 

Também confesso que chorei nesses dias, menos pela questão financeira e mais 
pela separação de pessoas leais, comprometidas com o trabalho, pessoas que me 
ajudaram em momentos difíceis, que me fizeram ter forças para superá-los. 

Para minha grande alegria, houve quem nos escutasse. Minhas preces foram 
atendidas. Os juízes federais Salomão Viana, Cláudia Scarpa, Fábio Roque, o di-
retor do Foro, juiz federal Avio Novaes, e o atual desembargador federal e nosso 
ex-titular da 20ª, Cândido Moraes, se preocuparam em nos relocar onde essa dor 
fosse amenizada ao máximo. 

Agradeço especialmente ao Dr. Fábio Rogério que nos acolheu na 21ª Vara em 
um momento bastante delicado. Que essa lição fique como precedente para que, 
em futuros casos semelhantes, os juízes se preocupem com os que estão sendo 
retirados da sua unidade. Afinal, somos todos seres humanos. 

O dia da despedida foi triste. Deixamos quatro colegas na sede: Adriana Gau-
denzi e Gabriel Pires ficaram na 20ª com o juiz federal substituto, Soninha foi para 
a 18ª Vara e Joel está na 4ª. Chorei bastante quando me despedi das copeiras Már-
cia e Val. De Sonia não tive coragem. Soube que ela chorou muito. À noite liguei 
para ela e disse que fazia parte da vida a nossa separação. Lembrei a ela dos pais 
que criam os filhos e eles se vão e que a distância não iria nunca apagar o carinho 
que tinha por ela.

Somos apenas sete, mas estamos juntos: Lygia, Márcia, Aninha, Karina, Fran-
cisco, Paulo e eu, enfrentando um novo desafio que é o trabalho no JEF. Algo novo 
para nós, mas vamos nos dedicar a ele com o mesmo empenho com que enfrenta-
mos o trabalho diário que foi a execução fiscal na 20ª Vara.

Minha dor foi ouvida
Por Rita Tinoco (21ª Vara)


