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Aniversariantes  
Hoje: Dr. Rafael Ianner Silva, juiz fe-
deral substituto da 5ª Vara, Mirian 
Celeste Brandão (4ª Vara) e Valmira 
da Paixão (Express Clean). Amanhã: 
Tereza Maria Almeida Fonseca (9ª 
Vara), Ricardo Sausen Kober (Barrei-
ras), Ricardo Carneiro Félix (15ª Vara) 
e Jandiara Teles de Jesus ( 23ª Vara). 
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Presidentes da Ajufe e da OAB 
discutem criação dos novos TRFs

O presidente da 
Ajufe, Antônio César 
Bochenek, e os vice-
-presidentes da OAB 
Fernando Mendes e Can-
dice Jobim estiveram 
em audiência na última 
sexta-feira, 22/8 com o 
presidente do Conselho 
Federal da OAB, Marcus 
Vinicius Furtado Coêlho, 
para tratar de Emenda 
Constitucional 73, que 
cria quatro Tribunais Re-
gionais Federais e amplia a estrutura dos já 
existentes.

Durante o encontro, realizado na sede 
da OAB,em Brasília, o presidente da or-
dem, Marcus Vinicius, reafirmou seu 
apoio à Ajufe pela criação e ampliação 
dos TRFs, além de destacar a importân-
cia da defesa das prerrogativas tanto da 
advocacia quanto da magistratura. “Ad-
vocacia e magistratura são duas asas do 
mesmo pássaro, a jurisdição, e devem 
andar juntas para o perfeito funciona-
mento da atividade judiciária. Não in-

Caixa promove encontro com 
magistrados em Vitória da Conquista

Como já faz há quatro anos, a Supe-
rintendência Regional da Caixa Econômi-
ca Federal patrocinou encontro entre juí-
zes federais, trabalhistas e estaduais por 
ocasião do Dia do Magistrado. Neste ano, 
o encontro ocorreu no dia 19 de agosto, 
na forma de um jantar no restaurante La 
Forneria. 

Estiveram presentes os juízes federais 
João Batista de Castro Júnior e Fábio 
Stief Marmund, acompanhados das suas 
respectivas esposas; o juiz trabalhista 
Luiz Antônio Silva Vasconcelos e os juízes 

Está aberta e com entrada franca a exposição Arte Solidária, no Museu Eugênio 
Teixeira Leal, no Pelourinho.

As peças de arte expostas no local foram doadas por inúmeros artistas de Salvador e 
do Brasil. O evento tem como objetivo ajudar ONG’s e protetores dos animais indepen-
dentes que precisam de implementos para tratar e cuidar de muitos animais, inclusive os 
de rua, castrando e alimentando-os. 

No dia 12/9 acontece o 1º leilão em prol dos animais necessitados. O servidor Evaldo 
Pereira Melo, desta Seccional, doou para o leilão a foto abaixo, da sua autoria.

Museu Eugênio Teixeira Leal / Memorial do Banco Econômico: Rua do Açouguinho, 
Pelourinho. Até 12/9, ter a sex, de 9h às 18h, sáb e dom, 13h às 17h.

O 1º Mutirão de Auduências do JEF Ad-
junto da Subseção de Irecê foi realizado en-
tre 12 e 16 de agosto. O evento,  idealizado 
pelo juiz federal Eudóxio Cêspedes Paes, 
contou com o apoio da DIREF e da COJEF.

Durante o mutirão, foram realizadas 
1.800 audiências em processos previden-
ciários propostos por trabalhadores rurais 
presididas pelos magistrados Fábio Rami-
ro, Dayana Muniz, Mei Lin Bandeira, Emí-
lia Velano, João Paulo Pirôpo, Rafael Ian-
ner, Luiz Bispo Neto e Adelmar Pimenta. 

Também tiveram atuação no Esforço 
Concentrado o procurador da República 
Samir Cabus Nachef, servidores e estagiá-
rios da Seção e Subseção Judiciária, volun-
tários da UNEB, policiais da PM e militares 
do Exército, dentre outros colaboradores.

As instituições envolvidas contribuíram 
decisivamente para os resultados do muti-
rão. Destaque para a Procuradoria Federal 
com representação em Feira de Santana, 
sob direção do Dr. Robson Mascarenhas, 
que enviou 12 procuradores e seis prepos-
tos para o mutirão que, além de viabilizarem 
a defesa do INSS em juízo, possibilitaram 
uma estratégia de resolução de demandas 
por meio compositivo, concretizada nas sa-
las de audiência e no Centro de Conciliação 
que funcionou durante o mutirão. 

A parceria rendeu frutos, pois o nú-
mero de feitos conciliados atingiu o pata-
mar de 58%, ensejando a expedição de 
1.030 RPVs, totalizando o montante de 
R$ 8.903.607,33 que serão destinados a 

de Direito Cláudio 
Daltro, Wander 
Cleuber Oliveira 
Lopes, Ricardo 
Frederico Campos 
e Leonardo Coe-
lho Bonfim. 

Par t ic iparam 
do encontro, re-
presentando a 
Caixa Econômica 
Federal, o supe-
rintendente José 
Ronaldo, o geren-

te regional Claudeir Pereira, os gerentes 
gerais Adriana Rangel, Newton Messias 
da Silva e  Maria Rita Pereira Moura e Ro-
cha, e os advogados gerais das Superin-
tendências de Vitória da Conquista e Ita-
buna, Mateus Moreira e George Andrade 
do Nascimento Junior.  

Na oportunidade, os juízes federais  da 
Subseção de Vitória da Conquista desta-
caram a importância do evento idealizado 
pela Caixa Econômica, que permite de for-
ma singular o congraçamento de magistra-
dos de diferentes esferas.

teressa a ninguém, principalmente a 
advogados, uma magistratura fraca. Pre-
cisamos de juízes altivos e independen-
tes”, afirmou Marcus Vinicius.

Para o presidente da Ajufe, dados es-
tatísticos comprovam a necessidade de 
criação dos novos TRFs. "As razões para 
a criação dos tribunais são simples: a so-
brecarga de trabalho, a necessidade de 
redimensionamento da Justiça Federal 
brasileira e o acesso à Justiça Federal de 
segunda instância. A criação dos TRFs 
deixará a Justiça mais próxima do cida-
dão", afirmou Bochenek.

Fonte: AJUFE

Subseção Judiciária de Irecê 
realizou 1º Mutirão de Audiências 

do Juizado Especial Federal Adjunto 

Exposição Arte Solidária

trabalhadores rurais do sertão baiano. Os 
demais feitos foram devidamente senten-
ciados pelos magistrados federais que par-
ticiparam do mutirão.

As partes, testemunhas e interessados 
também puderam usufruir de serviços mé-
dicos de urgência (ambulância à disposi-
ção), bem como de ações de cidadania, a 
exemplo de exames de glicemia, aferição 
da pressão arterial e altura, que foram 
prestados pela Faculdade de Irecê.

A Subseção de Irecê agradece a cola-
boração de todos os parceiros envolvidos.


