
Palestra hoje sobre Gestão 
Consciente, Administração Eficiente

Acontece hoje, a partir das 14h, a palestra 
“Gestão Consciente, Administração Eficiente” 
será transmitida por videoconferência para a 
sede da Seção Judiciária da Bahia (Salvador) 
na Sala de Treinamento do 3º andar. 

Todos os membros da Comissão Gestora, 
os Grupos Executivos do Plano de Logística 
Sustentável e demais responsáveis pelas uni-
dades da Justiça Federal da 1ª Região estão 
convidados para assistirem à palestra “Ges-
tão Consciente, Administração Eficiente”.

A palestra será ministrada pela servidora do STJ Ketlin Feitosa de Alburquerque Lima Scar-
tezini, chefe da Assessoria de Gestão Socioambiental do STJ. A servidora, além de expert no 
assunto, tem trabalhado em todas as fases de implantação do PLS junto aos tribunais do país.

A participação de todos os servidores envolvidos é de suma importância para o 
desenvolvimento das ações na área socio-
ambiental, tratadas em nível de Presidên-
cia em praticamente todos os tribunais su-
periores do país. 

Edição n. 4.521 Salvador – Bahia. Quarta-feira, 18/05/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. 
Supervisão, redação, fotos, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sar-
mento. Revisão: Márcia Magalhães. Tiragem: 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.

Indicados pelo TRF 1 nomes dos diretores 
e vice-diretores de Seções e Subseções

O presidente do TRF1, desembargador 
federal Hilton Queiroz, assinou na última 
terça-feira, 10/5, a portaria Presi 171 com 
a indicação dos diretores e vice-diretores 
das seções e subseções judiciárias vincula-
das ao TRF da 1ª Região para o período de 
1º/6/2016 a 31/5/2018. 

Para a Seção Judiciária da Bahia foram 
indicados para diretora e vice-diretor do 
Foro, respectivamente, os juízes federais 
Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa 
e Dirley da Cunha Júnior.

A juíza federal Cláudia Tourinho Scarpa 
entrou em exercício como juíza federal titu-
lar da 4ª Vara da Seção Judiciária da Bahia 
em fevereiro de 2014.

Seu ingresso na Justiça Federal deu-se 
em 1998, como juíza federal substituta da 
12ª Vara da Seccional do Distrito Federal 
tendo sido também juíza federal substitu-
ta da 4ª Vara desta Seccional entre 1999/ 
2002 e da 14ª Vara  entre 2002/2005. 

Foi promovida como juíza titular em 
janeiro de 2005, assumindo a 4ª Vara de 
Juizados Especiais Federais da Seção Ju-
diciária do Acre. Naquele Estado também 
assumiu uma vaga em 2005 no TRE, ten-
do sido agraciada com a Medalha de Honra 
ao Mérito. Foi, ainda, juíza federal da 21ª 
Vara da Seção Judiciária da Bahia entre  
2005/2014.

Substituiu no TRF da 1ª Região os de-
sembargadores federais Mônica Sifuentes 
e Ney Bello e também auxiliou os desem-
bargadores corregedores Cândido Ribeiro e 
Carlos Eduardo Moreira Alves em diversas 
correições gerais ordinárias.

Foi coordenadora dos Juizados Espe-
ciais Federais na Seccional da Bahia em 
2008/2009 e 2012/2014. Coordenou o 
II Módulo Prático do II Curso de Forma-
ção Inicial dos Juízes Federais Substitu-
tos do XV Concurso do TRF da 1ª Região 
em 2015.

Foi orientadora do Módulo Prático do I 
e II Cursos de Formação Inicial dos Juízes 
Federais Substitutos do XIV e XV Concursos 
do TRF da 1ª Região de 2013 e 2015.

É autora de artigos sobre matéria previ-
denciária e sobre Juizados Especiais Cíveis 
publicados em revistas jurídicas e é bacha-
rela em Direito pela Universidade de Brasí-
lia, UnB, em 1994.

A magistradada iniciou sua carreira 
profissional como atendente judiciária, em 
1992, na Justiça Federal do Distrito Fe-
deral e já foi assessora de Subprocurador-
-Geral da República de 1996/1997 e Pro-
motora de Justiça no Distrito Federal em 
1997/1998.

Aniversariantes
Hoje: Mirella Tourinho Barbosa Martins (SECAD), Mayara Alves Caldas (5ª Vara), 
Samira Pimenta Veiga (10ª Vara), Elionai Trindade Santos (NUASG) e Izadora Re-
gina Santana Zimmer (23ª Vara). Amanhã: Glaucione Santos Japiassu de Almeida 
(Itabuna), Kenia Iara Rodrigues de Carvalho (Barreiras), Adriana Silva Rivas (9ª 
Vara) e João Vitor Lima Rocha (10ª Vara).

Parabéns

O juiz federal Dirley da Cunha Júnior, 
titular da 5ª Vara, é mestre em Direito 
Econômico pela UFBA e doutor em Direi-
to Constitucional pela PUC/SP. É professor 
adjunto nível III da UFBA nos cursos  de 
Graduação, Mestrado e Doutorado em Di-
reito, onde leciona Direito Constitucional, 
Direitos Humanos e Teoria da Constituição; 
é professor adjunto da Faculdade Baiana 
de Direito nos Cursos de Graduação e Pós-
-Graduação, onde ensina Direito Constitu-
cional e Jurisdição Constitucional; é profes-
sor adjunto nível IV da UCSAL no Curso de 
Graduação em Direito, onde leciona Direito 
Constitucional, e no Curso de Mestrado em 
Políticas Sociais e Cidadania, onde ensina 
Direitos Fundamentais e Efetividade dos 
Direitos Sociais. É  Coordenador Científico 
do Curso de Pós-Graduação lato sensu em 
Direito Público  na Faculdade Baiana de 
Direito. Leciona, como conferencista, em 
diversos Cursos de Pós-Graduação em Di-
reito no Brasil. Já foi promotor de Justiça 
na Bahia e procurador da República.

Para as Subseções Judiciárias da Bahia 
foram indicados a diretores os magistrados:  
Igor Matos Araújo (Alagoinhas); Gabriela 
Silva Macedo (Barreiras), Danila Gonçal-
ves de Almeida (Bom Jesus da Lapa); Ra-
fael Ianner Silva  (Campo Formoso); Alex 
Schramm de Rocha (Eunápolis), Eudóxio 
Cêspedes Paes (Feira de Santana); Filipe 
Aquino de Oliveira (Guanambi); Lincoln 
Pinheiro Costa (Ilhéus); Gilberto Pimen-
tel Gomes Junior (Irecê); Pedro Alberto 
Pereira Calmon Holliday (Itabuna); Karine 
Costa Carlos Rhem da Silva (Jequié); An-
dréa Márcia Vieira de Almeida (Juazeiro); 
João Paulo Pirôpo de Abreu (Paulo Afon-
so); Guilherme Bacelar Patrício de Assis 
(Teixeira de Freitas); João Batista de Castro 
Júnior (Vitória da Conquista).

Há dez anos, o JFH publicou as notí-
cias abaixo:

10/5/2006-5ª Vara recebe Dra. Mei 
Lin - O juiz federal da 5ª Vara, Dirley da 
Cunha Júnior, e os servidores e estagiá-
rios daquele juízo fizeram ontem uma 
surpresa para a nova juíza federal subs-
tituta, Mei Lin. Com um lanche especial, 
eles comemoraram a chegada da nova 
magistrada àquela Vara Federal. 

Dr. Dirley saudou a colega dando-lhe 
as boas-vindas e colocando-se inteira-
mente ao seu dispor para o que fosse ne-
cessário. Lembrou que todos ali se sen-
tiam como se integrassem uma segunda 
família, pois, muitas vezes, passavam 
mais tempo juntos do que com os pró-
prios parentes.

Dra. Mei afirmou que já conhecia essa 
característica e esse foi um dos principais 
motivos pelos quais lutou para voltar a 
trabalhar na Bahia. Disse, ainda, que em 
lugar algum onde trabalhou encontrou o 
espírito de alegria no ambiente de traba-
lho que há na Justiça Federal. Finalizou 
agradecendo e dizendo que já se sente 
como novo membro dessa família.

10/05/2006 - Nova juíza teve últi-
mo dia como servidora - Renata Mes-
quita Ribeiro, servidora da 2ª Vara 
desta Seccional, repete a brilhante tra-
jetória de outros colegas que buscam 
o crescimento dentro do próprio Poder 
Judiciário Federal. Ela foi aprovada no 
último concurso para juiz federal subs-
tituto da 1ª Região e será empossada 
na próxima sexta-feira, em Brasília, as-
sumindo o cargo na Seção Judiciária do 
Distrito Federal.

Em sua despedida realizada ontem, o 
juiz federal substituto da 2ª Vara, Durval 
Carneiro Neto, afirmou que perde uma 
grande assessora, mas a perda é com-
pensada ao ganhar uma grande colega.

JFHHÁ DEZ ANOS

Servidor lança livro 
amanhã na Biblioteca
O servidor da 20ª Vara Valter Freitas Ju-

nior lança amanhã 19/5 a partir das 17h 
na Biblioteca o seu primeiro livro de ficção: 
“O Bebê de Rosineyde”.

A trama se passa em um cortiço no Pe-
lourinho, onde personagens pra lá de hilá-
rios fazem o contraponto em uma história 
de suspense, mistério e crítica social.

Conheça a saga do ambicioso violinista 
Rossini e de sua bela esposa, Rosineyde, 
cujo desfecho, na “Terra da Felicidade”, só 
poderia ser inesperado. Valter já apresen-
tou na Justiça Federal diversas peças tea-
trais extremamente elogiadas. 


