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Aniversariantes - Hoje: Fabiana Souza Araujo de Lima (NUCGP), Marcia Rodri-
gues de Araujo (NUCJU), Andréa Dórea Rebouças (Teixeira de Freitas) e Silvia 
Maria da Cruz Azevedo (18ª Vara). Amanhã: Alexsandro Silva Pires (Feira de 
Santana), Elizabete Marques Ramos (6ª Vara) e Vania Regina Cardona Clavel 
(NUCGP). Domingo: Lina Dantas Barreto (20ª Vara), Adroaldo Magalhaes Fon-
seca (NUASG), Patricia Coutinho Viana (23ª Vara) e Ana Cláudia Dias Lima Sei-
xas (NUTUR).Segunda-feira: Katy Carolina Castro Xavier (Juazeiro). Parabéns!!!

Faleceu no ultimo dia 08/06, o engenhei-
ro Hélio Cardoso. Ao longos dos anos, de-
sempenhou relevantes trabalhos na Justiça 
Federal, tendo sido Diretor da SECAD e do 
NUCAD, atuou como fiscal do contrato de 
construção do Edfício sede, inaugurado em 
1992, bem como, mais recentemente, de 
diversas subseções no interior. Atualmente 
atuava como perito.  Figura simpática e cor-
tês,  conquistou a amizade de magistrados e 
servidores. Abaixo, a singela homenagem de 
alguns amigos que se despedem:

“Gentleman. Essa é a palavra que me vem 
à mente ao me recordar do Dr. Hélio Cardo-
so. Distinto. Educado. Um cavalheiro à moda 
antiga. Quando eu o encontrava no posto da 
Caixa Econômica ou nas solenidades daqui da 
Seção Judiciária, ele me abraçava e me dava 
um beijo na testa ou na mão. E, gentilmente, 
perguntava sobre todos os colegas que trabalhavam conosco no tempo em que ele 
foi Diretor da Secretaria Administrativa, demonstrando um genuíno interesse pelo 
bem-estar de todos nós. Descanse em paz, Dr. Hélio! A luz eterna, dá-lhe Senhor!”   
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB).

“No trabalho, quando o encontrava, dizia: “Oi, Doutor Hélio!” E ele respondia, 
sempre com um largo sorriso. Trocávamos ideias e ele dizia gostar de ouvir as 
sugestões dos servidores mais novos. Era atencioso, afetuoso e gentil. O nosso 
último encontro foi breve, num corredor da Justiça. Troca de sorrisos, aperto de 
mãos. Agora, escrevendo, penso no quão importante é elogiar em vida. Perdi a 
oportunidade de fazê-lo naquele momento, que se revelou o derradeiro. Agora, 
ele faz parte da minha memória, ao lado de Dra. Maria do Carmo, Dra. Iolanda, 
Cedraz, Elvis e tantos outros que tanto se dedicaram a essa casa. Siga em paz, 
Dr. Hélio. Siga sorrindo”. Valter Jr. (20ª Vara)

“Dr. Hélio Cardoso prestou relevantes serviços para a nossa Seção Judiciária, 
pois, alem de atuar como fiscal do contrato de construção do prédio sede, ele 
foi Diretor do extinto NUCAD e, posteriormente, atuou também na área judicial 
como perito nos processos judiciais, quando convocado”. Águido Miranda (Servi-
dor aposentado).

Margem da Palavra

Juiz federal Ávio Mozar é empossado
como mais novo membro do TRE-BA

O juiz federal Ávio Mozar José Ferraz 
de Novaes foi empossado como o mais 
novo membro da corte do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), nesta 
quinta-feira (18/6). A cerimônia solene 
de posse foi realizada por videoconferên-
cia, sendo transmitida pelo canal oficial 
do TRE-BA no Youtube. O magistrado 
cumprirá o biênio 2020/2022. Na mes-
ma ocasião, Mozar foi homenageado com 
a Comenda da Cidadania Desembarga-
dor Jatahy Fonseca -honraria concedida 
a representantes da área jurídica e da so-
ciedade em geral que tenham destaque 
na prestação de serviço cidadão.

Coube ao presidente do Regional 
baiano, desembargado Jatahy Júnior, 
saudar o juiz, em nome dos integran-
tes da corte eleitoral. “Receber como 
membro efetivo desta corte, o eminente 
magistrado federal Ávio Mozar José Fer-
raz de Novaes, sem dúvidas é um dia 
de muita alegria. Receba nossos votos 
de boas-vindas, que expressamos atra-
vés da honraria que este colegiado lhe 
outorga, com a entrega da Comenda da 
Cidadania Desembargador Jatahy Fon-
seca”, prestigiou o presidente.

Durante a cerimônia, o desembar-
gador Jatahy ressaltou o vasto conhe-
cimento jurídico do mais novo colega e 
celebrou o retorno do integrante, que em 
2018, foi empossado como juiz substi-
tuto. “Os baianos reconhecem sua sólida 
experiência profissional, capacidade de 
trabalho e sabedoria. Vossa excelência 
aportará a esta corte com os atributos 
que lhes são reconhecidos pela comuni-
dade jurídica baiana, contribuindo ainda 
mais para que possamos agilizar a en-

trega desta prestação jurisdicional nestes 
tempos de pandemia”.

Ao prestar o compromisso de posse, 
o juiz federal agradeceu as palavras a ele 
dirigidas e garantiu executar os deveres 
do seu cargo de juiz do TRE-BA, cum-
prindo e fazendo cumprir a Constituição 
e as Leis da República, impugnando 
sempre pelo prestígio e respeitabilida-
de da Justiça Eleitoral. “Estar, como um 
dos membros da corte baiana, é expe-
rimentar a possibilidade de colaborar 
com o meu país, na direção de garantir 
uma eleição legítima, de confirmar aos 
cidadãos que ela espelha a verdade, de-
cotando tudo aquilo que esteja em des-
conformidade com a Lei e a Constituição 
da República Federativa do Brasil. Esta-
mos vivenciando um cenário desafiador, 
um período de instabilidade política, que 
nos assusta, principalmente quando ins-
tituições proclamam dubiedade quanto à 
manutenção do estado democrático de 
direito. Porém, é nessas horas, que a de-
mocracia se agiganta e o povo, senhor da 
razão, define os destinos do país”, falou 
o empossado.

Além do presidente Jatahy Júnior, 
também prestigiaram a posse: o gover-
nador do estado, Rui Costa; o desem-
bargador Pedro Guerra, representando 
o presidente do Tribunal de Justiça (TJ/
BA); João Leão, vice-governador da 
Bahia e secretário de desenvolvimento 
econômico; Fábio Moreira Ramiro, juiz 
federal e diretor do foro de Justiça Fe-
deral da Bahia; o desembargador Sérgio 
Sales Cafazeiro; Jorge Salomão Oliveira 
dos Santos, procurador do estado, repre-
sentando o Procurador Geral do estado 

da Bahia, Paulo Moreno; Vandilson Cos-
ta, advogado; senhora Sônia Josefa Lau-
rine de Novaes, esposa do empossado; o 
desembargador Roberto Maynard Frank, 
vice-presidente e corregedor do TRE-BA; 
Freddy Pitta Lima, juiz ouvidor do TRE-
-BA; Henrique Gonçalves Trindade, juiz 
cooperador do TRE-BA; José Batista de 
Santana, juiz da Corte e vice-diretor da 
Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/
BA); Pedro Rogério Castro Godinho, juiz 
do TRE-BA; Cláudio Gusmão, procurador 
Regional Eleitoral; Cesar Jatahy Fonseca, 
juiz federal substituto do TRE-BA; Cari-
na Cristiane Canguçu, juíza substituta 
do TRE-BA; Antônio Oswaldo Scarpa, 
ex-juiz membro do TRE-BA e Roberto 
Matos, procurador Geral do Município de 
Candeias.

Para conferir o discurso do juiz federal 
Ávio Mozar na íntegra, acesse: https://
bit.ly/2BoId1K (Fonte: TRE-BA)

Justiça Federal registra 
mais de 1 milhão de 

decisões em regime de 
trabalho remoto

A Secretaria de Estratégia e Gover-
nança do Conselho da Justiça Fede-
ral (SEG/CJF) divulgou, na terça-feira 
(16/6/2020), o quadro de produtividade 
da Justiça Federal referente ao regime de 
trabalho remoto desenvolvido por servi-
dores e magistrados, no âmbito da Justi-
ça Federal de 1º e 2º graus.

O período de análise foi o de 16 de 
março a 7 de junho, com exceção do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3), que começou no dia 20 de mar-
ço e terminou em 7 de junho. 

Durante o intervalo temporal analisa-
do, todas as instâncias e regiões da Jus-
tiça Federal aplicaram juntas 763.923 
sentenças, 1.072.487 decisões, 
1.726.839 despachos e 25.424.827 
movimentações processuais.

Fonte: CJF


