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Direção do Foro planeja série de reuniões com 
Varas Federais, Turmas Recursais e CEMAN

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia irá iniciar uma série de reuniões 
entre diretores de varas, supervisores da 
SESUD das respectivas varas e oficiais de 
justiça, a ser realizada na Biblioteca Prof. 
Bernardino José de Souza, no 1ª Subso-
lo desta Seccional. O encontro faz parte 
do “Plano de integração e padronização 
das rotinas e procedimentos das varas e 
da Central de Mandados”, projeto sob a 
gestão do juiz federal vice-diretor do Foro 
Fábio Moreira Ramiro.

O projeto tem como objetivo a realiza-
ção de reuniões entre oficiais de justiça, 
servidores da Central de Mandados e das 
Varas Federais para, em conjunto, permi-
tir a interação, conhecer as peculiaridades 
de cada secretaria, ouvir as partes inte-
ressadas, promover troca de experiências, 
colher sugestões, estabelecer critérios que 
facilitem o cumprimento das ordens judi-
ciais, fomentar boas práticas cartorárias 
para otimização do trabalho e recomen-

dar rotinas e métodos que possibilitem 
obter melhores resultados nas atividades 
desenvolvidas nas unidades judiciária e 
administrativa diretamente envolvidas.

Além do gestor do projeto, o juiz fe-
deral vice-diretor do Foro Fábio Moreira 
Ramiro, a reunião contará, ainda, com a 
presença do gerente do projeto, o servi-
dor Valter de Freitas Gomes Junior, do di-

VARAS ESPECIALIZADAS DATA DA REUNIÃO

Varas de Execução Fiscal (8ª; 18ª; 19ª; 20ª e 24ª) Dia 24/04/2019, às 15h

Varas Cíveis (1ª; 3ª; 4ª; 6ª; 7ª e 10ª) Dia 08/05/2019, às 15h

Varas Cíveis (11ª; 12ª; 13ª; 14ª e 16ª) Dia 15/05/2019, às 15h

Varas Criminais (2ª e 17ª) Dia 29/05/2019, às 15h

Varas dos JEFs e TR (5ª; 9ª; 15ª; 21ª; 22ª e 23ª) Dia 05/06/2019, às 15h

retor do Núcleo Judiciário (NUCJU), Felix 
Antônio Barbosa Aguiar, da supervisora 
da Seção de Modernização Administrati-
va (SEMAD), Cláudia Silva Daniel, e da 
supervisora da Central de Mandatos (CE-
MAN), Laise Fernanda Brandão Neves.

O conteúdo discutido na reunião tam-
bém será documentado com vistas à ela-
boração de portaria para padronização 
de rotinas e procedimentos das varas e 
da Central de Mandados. As datas e ho-
rários agendados das reuniões de cada 
unidade especializada podem ser encon-
trados na tabela abaixo.

O NUCJU solicita que as varas federais 
encaminhem, no prazo de cinco dias antes 
da reunião e por via do email vara.ceman.
ba@trf1.jus.br, os nomes dos participan-
tes,  diretor ou seusubstituto e supervisor 
da SESUD ou seu substituto, bem como 
as demandas e sugestões da unidade para 
que sejam objeto de discussão.

24ª Vara se despede da 
servidora aposentada 

Maria de Lourdes

No último dia 20 de março, a 24ª 
Vara da Seção Judiciária da Bahia reu-
niu-se para se despedir da servidora 
Maria de Lourdes, que está se aposen-
tando após 32 anos de Justiça Federal.

A confraternização contou com a pre-
sença dos colegas de trabalho e do juiz 
federal Fábio Moreira Ramiro, que apro-
veitou o momento para entregar uma pla-
ca à servidora, em nome de todos que 
compõem a unidade, registrando todo o 
tempo em que Lourdinha, como é cari-
nhosamente chamada, exerceu suas fun-
ções nesta Casa, desde quando a Justiça 
Federal localizava-se na Praça da Pieda-
de, centro de Salvador.

Maria de Lourdes iniciou sua carrei-
ra na Justiça Federal em 1987, tendo 
atuado nas 6ª, 13ª, 15ª, 21ª, 23ª e 
24ª Varas. Tomada de emoção, ela fez 
um discurso em que rememorou todos 
esses anos em que se dedicou à causa 
da Justiça: “Quero agradecer a oportu-
nidade que tive de aprender e aprimo-
rar os meus conhecimentos na Justiça 
Federal, ou seja, nesta Seção Judici-
ária/Ba. Sigo para abraçar um novo 
projeto, com a sensação de missão 
cumprida. Tenho a convicção de que 
ter passado por aqui e ter trabalhado 
tanto na 24ª como em outras Varas,  
só aumentou a minha bagagem de co-
nhecimentos e me deu condições de 
seguir enfrentando novos desafios. Foi 
muito gratificante ter trabalhado com 
Dr. Fabio Ramiro, Juiz acolhedor e pa-
ciente. Agradeço também ao Diretor 
Clemente, humano, sempre ajudando 
e orientando os colegas com palavras 
de que tudo se resolve com calma e 
determinação. Espero ter colaborado 
para o crescimento da 24ª Vara e da 
Justiça Federal. Deixo de fazer parte 
dessa equipe, mas guardo vocês em 
meu coração.  Um abraço saudoso e 
que Deus abençoe a todos”, disse. 

Último dia de eleições para membros 
titular e suplente do Comitê Gestor 
Local de Gestão de Pessoas da JF1

Termina nesta sexta-feira, dia 5, o pe-
ríodo de votação para eleger os membros 
titular e suplente do Comitê Gestor Local 
de Gestão de Pessoas da JF1. 

Magistrados e servidores do TRF da 
1ª Região, Seções e Subseções vincula-

das têm até às 23h59 (horário de Bra-
sília) para participar exclusivamente por 
meio da intranet do Tribunal, banner 
“Eleições CG-Pessoas-JF1”.

Na categoria magistrados são sete ju-
ízes federais candidatos e na servidores 
são 18 os concorrentes a vaga. A lista 
com nomes e lotações dos inscritos está 
disponível na página “CG Pessoas JF1” 
da intranet do TRF 1ª Região, na aba 
“Serviços”.

O resultado será divulgado na intranet 
do Tribunal no dia 10 de abril, e os mem-
bros do Comitê serão designados em Por-
taria específica.

Não deixe de participar deste impor-
tante processo!

Fonte: TRF1

Aniversariantes - Hoje: Clemente José Ferreira do Nascimento Filho (24ª 
Vara), Flávia Leite de Lucena (1ª Vara), Igor Belchior Soares (Juazeiro), Laris-
sa Almeida Silva (2ª Vara) e Leão Matheus de Jesus (NUCGP). Amanhã: Kátia 
Regina Nunes dos Santos (4ª Vara), Cecília Eliana Páez Maira (DIREF) e Aria-
ne Gama Leal Araújo (CEJUC). Domingo: José Joaquim Silva Cunha (8ª Vara), 
Izauro de Sousa Ferreira Júnior (NUAUD), Taís de Almeida Espinheira Lins 
(NUCJU), Laiane Pereira Lima da Silva (Bom Jesus da Lapa), Raul Macêdo 
Costa (Turma Recursal), Amana Barros A. da Silva (CEF), Carla Aguadê Chaves 
e Viviana de Araujo Macedo (ambas de Feira de Santana). Segunda-feira: Juiz 
federal Durval Carneiro Neto (22ª Vara) e Cláudia Regina dos Santos Oliveira 
Queiroz (24ª Vara). Parabéns!

TRF1 apresenta hoje
o juiz federal Wilson 
Alves de Souza como 
novo desembargador

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião realiza hoje, dia 5 de abril, às 16h 
(horário de Brasília), cerimônia solene de 
apresentação, em virtude de posse, do 
desembargador federal Wilson Alves de 
Souza, em Brasília/DF.

Proveniente da 7ª Vara Federal da Se-
ção Judiciária da Bahia, o magistrado foi 
promovido pelo critério de antiguidade e 
assumiu, no dia 18 de fevereiro, a vaga 
deixada pelo desembargador federal Má-
rio César Ribeiro.

Atualmente, o desembargador federal 
integra a 1ª Turma da 1ª Seção do TRF1.


