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Aniversariantes
Hoje: Mariluce Machado (11ª Vara), 
Mariana Gomes (2ª Vara) e Sandra 
Paula Rangel de Lima (Ilhéus). 
Amanhã: Ana Maria Paes de Albu-
querque  (Juazeiro), Erick Patrick 
Santos da Silva (Campo Formoso), Li-
liane Vinhas Silva da Costa (SECAD). 
Sexta-feira: Johene Nolasco Andrade 
Aguiar (16ª Vara), Jaciara Dias Sarai-
va (Barreiras), Paloma Galvão da Sil-
va Amorim (Irecê), Betania da Silva 
Santos (19ª Vara), Carolina Teixeira 
Neves Pinheiro (SECAD), Maria de 
Fátima Ramos (Express Clean) e Ma-
rivaldo Araújo do Carmo (Contrate).
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Juiz Saulo Casali tem sua trajetória moral 
e intelectual ressaltada em despedida do TRE

Ele ingressou na magis-
tratura em 1990 com 22 
anos de idade, tendo sido 
talvez o mais jovem brasi-
leiro a iniciar no cargo de 
Juiz de Direito. Hoje, com 
45 anos, o juiz federal Sau-
lo José Casali Bahia traz 
no currículo a marca de vir 
trilhando, em tempo rela-
tivamente curto, uma car-
reira jurídica e acadêmica 
profícua. 

Membro do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Bahia 
pela classe dos juízes fe-
derais desde 3 de maio de 
2012, o magistrado foi ho-
menageado com a Medalha 
do Mérito Eleitoral da Bahia 
com Palma nesta segunda-
-feira, 28/4, ao se despedir 
daquela Corte.

A medalha é oferecida a personali-
dades que tenham contribuído para o 
engrandecimento, eficiência e respeita-
bilidade da Justiça Eleitoral do Estado e 
do País. De estilo discreto e sério, o juiz 
federal surpreendeu aos que comparece-
ram à sessão que marcou o desfecho do 
seu mandato cujo encerramento oficial é 
em 3 de maio de 2014. 

Em tom de homenagem, seus pares 
na Corte, dois deles ex-alunos, foram 
unânimes em destacar a conduta moral 
e intelectual do juiz, que integra desde 
agosto de 2013 o colegiado do Conse-
lho Nacional de Justiça, é professor de 

Direito Internacional e fala fluentemente 
inglês, italiano, francês, espanhol e ale-
mão.

“Ainda há pouco eu tive a rara feli-
cidade de ser brindado com o seu currí-
culo. Vossa Excelência é um verdadeiro 
mapa mundi da cultura jurídica e hu-
manística. Eu fico aqui indagando-me 
como, tão jovem, tem esse currículo”, 
pontuou o Presidente do TRE-BA, De-
sembargador Lourival Trindade. Em seu 
pronunciamento, Saulo Casali ressaltou 
o trabalho dos servidores do TRE-BA, 
instituição engrandecida pela realização 
das eleições informatizadas, segundo o 

Por unanimidade, o CNJ aprovou de-
terminação para que o Tribunal de Justiça 
da Bahia nomeie os diretores de secretaria 
de vara indicados pelos juízes das comar-
cas de entrância final e intermediária. O 
colegiado determinou também que o tri-
bunal promova políticas públicas de prio-
rização da 1ª instância com providências 
para a lotação plena dos cartórios das co-
marcas de entrância final e intermediária. 

A decisão foi tomada no julgamento 
de Consulta que tem como requerente a 
Associação dos Magistrados da Bahia. O 
resultado confirma decisão anterior, to-
mada em caráter monocrático pelo con-
selheiro Flavio Sirangelo. 

A consulta se refere à interpretação da 
Lei de Organização Judiciária Estadual 
que previu a extinção gradual do cargo de 
escrivão nas comarcas de entrância final 
e intermediária e criou o cargo de diretor 
de secretaria de vara, a ser provido por 
indicação do juiz atuante na vara. 

A Amab indagou o CNJ sobre a pos-
sibilidade de os magistrados titulares de 

Nasceu Vítor
O pequeno Vítor Velame Branco Gui-

marães nasceu no dia 21/4 com 2,320kg 
e 46cm. Mesmo prematuro, o netinho da 
nossa colega oficial de Justiça Iracema 
Velame, corujando o pequeno Vítor na 
foto, passa muito bem.

Quem também está comemorando o 
nascimento do bebê é o seu tio avô, Ga-
briel Velame, servidor da 7ª Vara.

Todos nós desejamos muita saúde ao 
pequeno Vítor e felicidades à família.

magistrado, modelo não al-
cançado nem mesmo pelos 
países portadores dos maio-
res IDH do planeta.

O homenageado lem-
brou que seu contato com 
Tribunal Regional Eleitoral 
baiano remete ao primeiro 
ano de faculdade, quando 
acompanhava sua mãe, 
Therezinha Bahia, então 
servidora requisitada do 
Tribunal, ao antigo prédio 
sede na Avenida Vasco da 
Gama. “Desde meu primei-
ro ano de faculdade por ve-
zes ingressei no Tribunal, e 
pude perceber a existência 
de uma filosofia de traba-
lho que, em parte, se man-
tém até hoje”, recordou. Foi 
das mãos da mãe que ele 
recebeu o Diploma do Méri-

to Eleitoral (foto ao lado).

O juiz federal Saulo Casali agora se 
dedicará aos trabalhos no Conselho Na-
cional de Justiça, onde preside a Co-
missão de Tecnologia da Informação e 
Infraestrutura, responsável por gerenciar 
o projeto do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). Lá vai cuidar também das ações 
de aperfeiçoamento dos trabalhos no 1º 
Grau e nas Justiças Militar e Eleitoral. 

Fonte: TRE-BA
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so ganha vara federal e turma recursal 
permanente;  Magistrados e servidores 
prestam homenagem ao presidente Mário 
César Ribeiro;  Solenidade de posse da 
nova direção para o biênio 2014/2016. 
 Novo presidente Cândido Ribeiro fala 
em entrevista sobre metas e propostas 
que serão trabalhadas  Participe: pri-
meiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Novo Regulamento-
Geral do Pro-Social

 O Conselho Deliberativo do Pro-Social 
aprovou no dia 9 de abril e o Conselho de 
Administração homologou em 22/04, o 
novo Regulamento-Geral, com vigência a 
partir de 1º/07/2014.  

O texto foi publicado no Boletim de 
Serviço n. 73, de 24/04/2014, disponi-
bilizado no portal do TRF da 1ª Região.

Acesse o regulamento usando o se-
guinte caminho: http://portal.trf1.jus.br/
portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/
pro-social/pro-social/pro-social/nor-
mas/regulamento-geral-do-pro-social-
-resolucao-presi-secbe-n-09-de-23-
-04-2014-vigencia-1-07-2014.htm

algumas unidades jurisdicionais de 1º 
grau indicarem um diretor de secretaria 
quando o cargo de escrivão estiver ocu-
pado, mesmo que este servidor não exer-
ça suas funções na unidade em virtude 
da sua disposição à segunda instância 
para o exercício de função comissionada. 

O conselheiro Flavio Sirangelo confir-
mou que o TJ-BA vinha adotando inter-
pretação equivocada da Lei de Organiza-
ção Judiciária Estadual ao condicionar 
a nomeação de diretores de secretaria à 
vacância do cargo de escrivão, embora a 
lei não faça tal exigência.

Além disso, o tribunal vinha indeferin-
do pedidos de declaração de vacância de 
cargos de escrivão, mesmo em relação 
àqueles requisitados para atuar na segun-
da instância, em outros órgãos ou mesmo 
os afastados em virtude de licença médica. 

Conforme o voto do conselheiro re-
lator, tal postura do tribunal inviabilizou 
a nomeação de diretores de secretaria e 
acabou por reduzir a força de trabalho da 
primeira instância. 

CNJ determina que TJ da Bahia 
fortaleça a primeira instância


