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Aniversariantes
Hoje: Carlos Marçal de Arruda (Paulo 
Afonso), Aline Trevisan Duarte (CE-
JUC), Jéssica Silva Dantas (21ª Vara) 
e Tales Eduardo de Souza Salu (Vitória 
Da Conquista).
Amanhã: Joemisson Pereira de Olivei-
ra (1ª Vara), Lindoia Ferreira Ribeiro 
(11ª Vara) e Tatiana de Almeida Gran-
ja (4ª Vara).
Domingo: Adina Sidnay Freire Teles 
(Ilhéus), Vilma Lucia Soares Farias 
(Itabuna) e Juliane Maria Nogueira Ri-
beiro (Irecê).
Segunda-Feira: Berta Cristina Vieira 
de Moraes (Itabuna), Camila Falconery 
Cavalcanti Reis (15ª Vara) e Lisiane 
Leide Carvalho dos Santos (1ª Vara).
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EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal Fábio 
Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Redação, fotos, distribuição, revisão e im-
pressão: Serviço de Comunicação Social - SERCOM. 
Encarregada: Rita Miranda. Diagramação e reda-
ção: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Tiragem: 4 
exemplares. Telefones: (71) 3617-2616. Endereço: 
Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. 
Site: portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

STF elege ministros Luiz Fux e Rosa Weber
para presidente e vice no biênio 2020-2022

O Plenário do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) elegeu, nesta quinta-feira (25), 
o ministro Luiz Fux para presidir a Corte 
e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
no biênio 2020-2022. A ministra Rosa 
Weber foi eleita para assumir a Vice-Pre-
sidência do Tribunal.

De acordo com o Regimento Interno 
do STF, o Plenário deve eleger os novos 
dirigentes na segunda sessão ordinária 
do mês anterior ao do final do manda-
to do atual presidente. No entanto, em 
função da pandemia e para facilitar o 
processo de transição, a eleição foi ante-
cipada. A posse está marcada para o dia 
10 de setembro.

Homenagens - O atual presidente, 
ministro Dias Toffoli, em nome do Tribu-
nal, saudou os ministros Luiz Fux e Rosa 
Weber e desejou sucesso na condução 
“da Corte constitucional que mais julga 
no mundo”.

Toffoli agradeceu particularmente ao 
ministro Luiz Fux, na condição de vice-
-presidente do Tribunal no último biênio, 
pelo auxílio em diversos ocasiões. “Com 
muita alegria, me socorreu e ajudou em 
tantas oportunidades na difícil função 
de exercer a presidência de um dos po-
deres da República Federativa do Bra-
sil”, afirmou. Ao relembrar a trajetória 
de Fux, Toffoli destacou que o ministro 
percorreu todas as instâncias e os cargos 
possíveis para um juiz de carreira. “Sem-
pre honrou a cadeira que ocupa”, disse.

O procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, parabenizou os eleitos em 
nome do Ministério Público e desejou 
êxito à nova gestão na missão de manter 
o STF como “baluarte de equilíbrio em 
meio a tantas crises”. Aras destacou a 
competência, a experiência e a inteligên-
cia do ministro Luiz Fux e a firmeza e a 

segurança da mi-
nistra Rosa Weber 
em seus julgados, 
características ne-
cessárias à defesa 
da ordem jurídica 
e do sistema demo-
crático.

O presidente da 
Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Feli-
pe Santa Cruz, des-
tacou a carreira dos 
eleitos e seu com-

prometimento com a justiça e desejou 
serenidade na condução dos trabalhos.

Em nome da advocacia pública, o 
advogado-geral da União, José Levi do 
Amaral, desejou votos de saúde, reali-
zações e sucesso à nova gestão e disse 
que os eleitos são vocacionados para os 
cargos. Também o defensor público-geral 
da União, Gabriel Faria Oliveira, afirmou 
a confiança na condução do Poder Judi-
ciário pelos próximos dois anos por re-

presentantes “da máxima qualidade da 
magistratura brasileira”.

O decano da Corte, ministro Celso de 
Mello, ressaltou o valor, a competência, 
a qualificação profissional e as altas vir-
tudes dos eleitos. “São eles os depositá-
rios da confiança irrestrita desta Corte 
Suprema, que tem plena consciência 
de que os eminentes ministros Luiz 
Fux e Rosa Weber saberão conduzir, no 
âmbito do Poder Judiciário, a nau do 
Estado, dirigindo-a com firmeza e se-
gurança e com o permanente e incondi-
cional respeito a Constituição Federal”, 
assinalou. 

Eleitos - Os ministros Luiz Fux e Rosa 
Weber agradeceram os votos de sucesso. 
Em breve discurso do Plenário do Supre-
mo, Fux se comprometeu a lutar inten-
samente para manter o STF no mais alto 
patamar das instituições brasileiras e se 
empenhar pela defesa dos valores repu-
blicanos, da democracia e da indepen-
dência dos poderes.

Fonte: STF

Divulgada lista 
dos candidatos a 

representantes dos 
servidores no Pro-Social

Saiu a lista preliminar dos candidatos 
inscritos no processo para a escolha dos 
representantes dos servidores ativos e 
inativos do Conselho Deliberativo do Pro-
-Social.

De acordo com a Secretaria de Bem-
-Estar Social (Secbe), o prazo para a 
impugnação das candidaturas é até 
amanhã, dia 26 de junho, conforme 
estabelecido no Calendário Eleitoral 
constante do Comunicado TRF1-Secbe 
10455100.

Importante lembrar que a impugna-
ção deverá ser motivada, endereçada à 
diretora da Secbe, protocolizada no ga-
binete da Secretaria ou encaminhada 
por e-mail. Poderão ser juntados docu-
mentos comprobatórios das alegações, 
que deverão estar circunscritas ao cum-
primento dos requisitos de elegibilidade 
previstos na Portaria Presi 10339081, 
de 10/06/2020.

Representantes dos servidores ati-
vos: Isaac Raymundo de Lima (SJMG), 
Lays Noleto Silva (SJTO), Lilian Ribeiro 
de Oliveira (SJMG), Marcos de Oliveira 
Dias (TRF1), Temistocles Soares Leal 
(TRF1).

Representantes dos servidores ina-
tivos: Francisca Portela Correia (TRF1), 
José Maria de Andrade (TRF1).

Outras informações estão disponíveis 
na página do Pro-Social, portal do TRF1 
ou no link https://bit.ly/2YDx0DX.


