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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Eduardo José Santiago da Sil-
va (SECAD), Victor Carvalho Queiroz 
(NUCJU), Flávia Vaz Santos Calazans 
(NUCRE), Deisyanne Santana Teixeira 
Vieira (Guanambi)
Sábado: Fabiane Mendonça Amorim                                                    
(NUCRE), Talita Moreira Rocha                                                           
(Vitória da Conquista), Adelmo Dias 
Ribeiro (14ª Vara), Marcia Cristina 
Aquino (CS gestão e Serviço)
Domingo: Iracema Lima Velame Bran-
co (NUCJU), Jair Antonio de Abreu 
Farias (NUASG), Paulo César Alves 
dos Santos (NUTEC), Andrea Cristina 
Souza Brito (Turma Recursal), Pedro 
Eugenio Souza Coriolano (Juazeiro)
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AGENDA
CULTURAL

3ª Semana 
Literária do TJBA

O Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia promoverá a 3ª Semana Literá-
ria que promove a comercialização de 
livros com as mais diversas temáticas, 
por escritores, livrarias, distribuidoras 
de livros, editoras e sebos. O evento 
acontece de 24 a 27 de outubro, na 
Praça de serviços do edifício-sede do 
TJBA, no CAB.

O objetivo é ampliar a oferta de 
conhecimento abrindo espaços para 
os profissionais que atuam no setor, a 
exemplo de proprietários de sebos, es-
critores, ilustradores, gestores de edito-
ras, editores independentes e livreiros. 

Está confirmada na programação 
um fragmento do espetáculo infanto-
-juvenil ‘Remendo remendó’, com dire-
ção de Luiz Antônio Sena Júnior, uma 
história de amor proibido que tem uma 
reviravolta surpreendente.

A poesia estará presente através 
do arte-educador Edgar Velame, com 
um repertório da poesia brasileira, do 
barroco de Gregório de Matos ao mo-
dernismo, e da poesia universal com 
Fernando Pessoa, Charles Baudelaire, 
Camões, entre outros. 

As atividades do Centro Cultural do 
Tribunal de Justiça ocorrem em dias 
úteis, durante o horário normal de ex-
pediente. 

Mais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones (71) 3372-7769, 3372-
7768 e 3372-5039, ou pelo endereço 
eletrônico centrocultural@tjba.jus.br.

Semana do servidor
A ASSERJUF promoverá a “Semana do Servidor”, com atividades realizadas na 

sede dos JEFs e Turmas Recursais, no próximo dia 24, e no foyer do Fórum Teixeira 
de Freitas, no período de 25 a 28 deste mês. Neste ano, a ASSERJUF terá como foco 
a “Saúde e Bem-estar do Servidor e da sua Família”.

Sendo assim, a Feira da Semana do Servidor contará com a presença de diver-
sos convênios e parceiros da área da saúde, gastronomia e serviços, como a Sonora 
Centro Auditivo, Dr. Lubrifica Serviços Automotivos, Odonto System, Vitalmed, Clube 
AABB, Instituto de Postura e Reabilitação, Bellavika Pizzas, Master Shape, dentre 
outros.

O objetivo do evento é tornar a Semana do Servidor ainda mais agradável, trazendo 
também produtos artesanais da comunidade, e mostrar que podemos ter uma vida 
mais leve e menos sedentária e nos alimentar de maneira saudável e saborosa com 
alimentos sem óleo, manteiga, glúten e lactose.

Novo link no site
desta Seccional

permite acompanhar 
padrões de consumo
A Seção de Modernização Administrati-

va (SEMAD) criou, no site da Justiça Fede-
ral, o banner “Sustentabilidade”, localizado 
à direita da página principal, na parte in-
ferior.

O novo recurso tem por objetivo acom-
panhar os resultados das ações definidas 
no Plano de Logística Sustentável da Sec-
ção Judiciária da Bahia (PLS-BA), que ser-
virá de base para sugestões e adoção de 
novos padrões de consumo que ajudem a 
preservar o meio ambiente e uma melhor 
eficiência do gasto público.

O link direciona para consulta dos 
gráficos dos indicadores de desempenho 
ambiental e econômico do PLS-BA. Estes 
indicadores foram instituídos pela Resolu-
ção CNJ 201/2015 e permitirão avaliar o 
índice de sustentabilidade desta Seccional.

Até o momento foram inseridos dados 
relativos ao consumo de água, energia, te-
lefonia e papel A4.

Críticas e sugestões podem ser envia-
das para a SEMAD.

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal 
Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, reda-
ção, fotos, distribuição, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. Es-
tagiária de Jornalismo: Isabel Portela de Almeida. Ti-
ragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada 
para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 
e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 
– CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: 
jfh@trf1.jus.br.

Considera-se serviço voluntário a ativi-
dade não remunerada prestada por pes-
soa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins 
não lucrativos que tenha objetivos cívi-
cos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos ou de assistência à pessoa (Lei 
9.608-98).

Assim, pode prestar serviço voluntário 
a pessoa física maior de dezoito anos per-
tencente a pelo menos uma das seguintes 
categorias:

a) servidor público ou magistrado, em 
atividade ou aposentado;

b) estudante ou graduado em Direito, 
Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fi-
sioterapia, Nutrição, Psicologia, Arquivo-
logia, Biblioteconomia, Assistência Social, 
Secretariado, Pedagogia, Administração, 
Ciências Contábeis, Letras, Estatística, 
Matemática, Engenharia, Arquitetura, Pu-
blicidade, Economia, Comunicação Social, 

Resolução Presi 38 regulamenta serviço 
voluntário no âmbito da Justiça Federal

A Presidência do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, seguindo as recomen-
dações do Conselho Nacional de Justiça  
e considerando a necessidade de incen-
tivo à consciência da responsabilidade 
social do cidadão com os seus deveres 
cívicos e o incentivo à solidariedade so-
cial, expediu a Resolução Presi 38, que 
instituiu e regulamentou o serviço volun-
tário no âmbito da Justiça Federal de 1º 
e 2º graus da 1ª Região.

Ciência da Computação ou em 
qualquer outra área de interes-
se do órgão;

c) membro da sociedade 
civil com atuação nas áreas 
de educação, cultura ou des-
porto.

Deve ser observado que o 
exercício da advocacia e a re-
alização de estágio em escritó-
rio ou sociedade de advogados 
impossibilitam a prestação do 
serviço voluntário, que será 

realizado espontaneamente e sem rece-
bimento de contraprestação financeira ou 
qualquer outro tipo de remuneração. Tam-
bém não gerará vínculo empregatício,  nem 
obrigação de natureza trabalhista, previ-
denciária, tributária ou afim, e não asse-
gurará a percepção de auxílio-alimentação, 
auxílio-transporte e outros benefícios dire-
tos e indiretos concedidos aos servidores 
da Justiça Federal da 1ª Região. Todavia, 
poderá haver ressarcimento pelas despesas 
que comprovadamente realizar no desem-
penho das atividades voluntárias, em con-
formidade com o art. 3º da Lei 9.608/98, 
desde que prévia e expressamente auto-
rizadas pelo Diretor-Geral do Tribunal ou 
Diretor da Secretaria Administrativa das 
Seccionais.

O interessado em prestar serviço vo-
luntário fará inscrição pela internet, no site 
www.trf1.jus.br, preenchendo formulário 
próprio denominado Requerimento de Ins-
crição para Serviço Voluntário.


