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Aniversariantes
Hoje: Antonio Oswaldo Scarpa, juiz federal da 17ª Vara, Carlos Antonio Alves (20ª 
Vara), Jandira Leite Ferreira dos Santos Costa (NUCJU), Miguel Ângelo Barbosa Aguiar 
(19ª Vara) e Geovana de Jesus Brito (Vitória da Conquista). Amanhã: Manoela de 
Araújo Rocha, juíza federal substituta da 15ª Vara, Bruno Leonardo Rugani Ferreira 
(NUCJU), Pedro Macêdo Lessa (NUASG) e Jamine Silva Batista (COJUES).
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Informação do Pro Social
O Pro-Social informa que o atendimen-

to na emergência obstétrica do Hospital 
Santo Amaro será suspenso a partir de 
9/12/2015. Até essa data, ficam mantidos 
todos os atendimentos da maternidade.A Caixa Econômica Federal estendeu sua adesão ao e-Cint, Sis-

tema de Citação e Intimação Eletrônica, para proporcionar o recebi-
mento de atos de comunicação nos processos do Sistema e-Jur.

Agora, os atos de citação e intimação à CAIXA através do e-Cint 
não mais abrangem os processos do Sistema JEF Virtual, no âmbito 
dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais. 

Com a extensão da adesão, os atos de comunicação à Caixa serão 
realizados pelo e-Cint também nos processos digitais operacionaliza-
dos pelo Sistema e-Jur, no âmbito das Varas Cíveis e de Execuções 
Fiscais.

A foto ao lado registra a adesão da Caixa Econômica, quando o 
diretor do Foro, juiz federal Iran Esmeraldo Leite recebeu o gerente do 
Jurídico da Caixa, Paulo Ritt, e o advogado daquela empresa, Myron 
de Moura Maranhão, ao lado dos diretores da SECAD, Diego Almeida Nascimento, e do NUCJU, Águido Miranda Barreto.

Caixa Econômica Federal adere 
ao e-Cint nos processos do e-Jur

Divulgado pelo CJF 
resultado preliminar

do concurso de remoção
O Conselho da Justiça Federal divul-

gou o resultado preliminar do Concurso 
Nacional de Remoção a Pedido Mediante 
Permuta 2015 e o resultado da primeira 
remoção sem permuta de 2015 - sujei-
to a alterações em decorrência da análise 
de recursos e desistências eventualmente 
ocorridas.

A lista com o resultado está disponível 
em www.cjf.jus.br/cjf/administracao-de-
-rh/remocao-de-servidor/2015. No espa-
ço, é possível visualizar também o resul-
tado preliminar organizado por cadeias 
de triangulações, para que os candidatos 
possam entender como se iniciou cada 
cadeia de remoção e quais os servidores 
que estão diretamente envolvidos em cada 
permuta.

Expedição da Cidadania 
tem início em Paulo Afonso

Cerimônia realizada nesta segunda-fei-
ra, 16/11, na Subseção Judiciária de Paulo 
Afonso, deu início à Expedição da Cidada-
nia, projeto social promovido pela AJUFE  
que visa levar direitos e serviços essenciais 
a populações em situação de isolamento e 
pobreza. São parceiros no projeto o Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), o Conselho Nacional de 
Justiça, os TRFs da 1ª e da 5ª Regiões, o 
governo federal, o Ministério das Comuni-
cações, o INSS, o Exército e a Marinha do 
Brasil.

Para a coordenadora 
dos Juizados Especiais 
Federais da 1ª Região 
(Cojef) em exercício, 
desembargadora fede-
ral Gilda Sigmaringa 
Seixas, presente à sole-
nidade de abertura dos 
trabalhos, a ação social 
tem a missão de levar 
a Justiça aos mais hu-
mildes. "Estamos aqui, 
unidos nesta caravana, 
com determinação, afin-
co, dedicação, e, prin-
cipalmente, solidários 
com alguns cidadãos 
excluídos. A expedição permitirá aos ribei-
rinhos o verdadeiro acesso à Justiça, aos 
direitos fundamentais básicos, a um pouco 
de dignidade, possibilitando a requisição 
de demandas judiciais e previdenciárias, 
além de atendimento médico e odontoló-
gico especializado", afirmou a magistrada.

A ação, que irá até 27/11, vai atender 
às comunidades ribeirinhas que residem 
ao longo do Rio São Francisco na Bahia e 
em Pernambuco, proporcionando acesso à 
Justiça, emissão de documentos (certidão 
de nascimento, RG, carteira de pescador), 
concessão administrativa de benefícios pre-
videnciários e serviços de saúde preventiva.

Realizada desde 2009, a edição da 
expedição da cidadania deste ano será co-
ordenada pelo juiz federal da Subseção de 
Paulo Afonso João Paulo Pirôpo que agra-
deceu o apoio dos órgãos parceiros. “Vários 
magistrados vieram como voluntários para 
atuar no projeto. Diversos parceiros estão 

aqui para atender a essa população carente e 
necessitada. Foi uma grande vitória conseguir 
agregar essa quantidade de colaboradores."

Na segunda etapa, prevista para ocorrer 
no período de 7 a 18 de março de 2016, 
a equipe do projeto retornará à região para 
entregar a documentação solicitada pela 
comunidade local, bem como para dar con-
tinuidade ao atendimento das ações judi-
ciais e de outros serviços ligados à saúde e 
ao bem-estar.

Também participaram da solenidade 
de abertura o diretor do Foro, juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, o vice-governador 
da Bahia, João Leão; o prefeito de Paulo 
Afonso, Anilton Pereira; o deputado fede-
ral Mário Negromonte Jr; o comandante da 
1ª Companhia de Infantaria, major Felipe 
Magno; a desembargadora federal do TRF1 
Gilda Sigmaringa Seixas; o coordenador do 
Ministério Público da Bahia em Paulo Afon-
so, Moacir da Silva Junior; e o vice-almi-
rante Viveiros, comandante do 2º Distrito 
Naval da Marinha do Brasil.

Agradecimento
Trabalho na Justiça Federal há 21 

anos e sempre pude contar com o ca-
rinho e companheirismo de todos os 
servidores que são como uma família 
para mim. 

Agradeço a Deus todos os dias por 
tê-los em minha vida. Há 10 anos, 
como noticiou o JFH desta semana, 
fui surpreendido com o sorteio do 
Sarau Uma Noite no Dance realizado 
pela ASSERJUF, ganhando um apare-
lho de DVD. 

Neste ano, fui mais uma vez surpre-
endido pelos servidores da casa com 
uma linda festa de aniversário. Fiquei 
muito emocionado com a homenagem 
e agradecido pelo presente  uma linda 
smart tv de 43 polegadas. Eu simples-
mente só tenho a agradecer a Deus e a 
todos vocês.

Por Eron Pereira Luz

Juiz federal profere 
palestra na I Semana 
de Direitos Humanos
A convite da Comissão Organizadora, o 

Juiz federal João Batista de Castro Júnior, 
da 1ª Vara de Vitória da Conquista, pro-
fere palestra no Seminário Internacional 
de Direitos Humanos, que acontece entre 
os dias 18 a 20 de novembro, das 8 às 
17h, no Auditório Afonso García Tinoco, 
no CAB, em Salvador.

Entre os convidados estão os Profes-
sores Doutores Ordep Serra, Júlio Rocha, 
Samuel Vida, Cintia Beatriz Muller e Sven 
Korilius, o deputado federal Jean Wyllys, 
além de várias outras autoridades e do-
centes, que discutirão as diversas formas 
de racismo e violações de Direitos Huma-
nos na sociedade contemporânea.

Em sua palestra, João Batista focalizará 
a importância ou desimportância do falar 
português no conceito legal de índio.

Mais informações em: www.mpba.
mp.br/ceaf/eventos/2015/outubro/26_di-
reitoshumanos.html

Margem
da Palavra


