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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Marta Abreu (NUCRE), Nara 
Ilma Trindade (Feira de Santana), Sér-
gio Nogueira Júnior (Teixeira de Freitas) 
e Romilson dos Santos Bonifacio (Pau-
lo Afonso). Amanhã: Dr. Marcel Peres 
de Oliveira, juiz federal da Subseção 
de Guanambi, Diana Mattos (NUCOD), 
Victor Emmanuel Guimarães da Silva 
(NUCAF), Sonia Maria Dalcum (NU-
ASG) e Ana Maria Fonseca (Vitória da 
Conquista). Domingo: Dr. Flavio Mar-
condes Rodrigues, juiz federal substi-
tuto da 2ª Vara da Subseção de Feira 
de Santana, Mirella Tourinho Martins 
(NUASG) e Samira Veiga (10ª Vara).
Segunda-feira: Raquel Nogueira (23ª 
Vara), Glaucione Japiassu de Almeida 
(Itabuna), Kenia de Carvalho (Barreiras) 
e Adriana Rivas (Irecê). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Supervi-
são, redação, revisão, fotos e distribuição: Luiz 
Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 25 exemplares. 
Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 
3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Desinsetização nos 
prédios desta Seccional

Será realizada desinsetização no Fórum 
Teixeira de Freitas, no edifício Arx Tourinho e 
no Arquivo Judicial nas datas abaixo:

Dia 17/05 (sábado) – Pulverização com 
inseticida líquido nos rodapés e ralos sani-
tários. Segundo a prestadora de serviços, 
até oito horas após este serviço não devem 
permanecer pessoas nos locais, sob pena 
de danos à saúde. 

Dia 19/05 (segunda-feira) no Fórum 
Teixeira de Freitas e no Arquivo Judicial e 
Dia 20/5 (terça-feira) no Edifício Arx Tou-
rinho - Aplicação de inseticida na forma 
gel nos móveis e utilização de iscas ra-
ticidas. Este serviço é feito na presença 
dos magistrados e servidores e, segundo a 
dedetizadora, não acarreta problemas às 
pessoas na forma como é aplicado. 

As unidades devem disponibilizar cha-
ves hoje, sexta-feira, dia 16/05, para a 
realização do serviço no sábado 17/05. 
Pede-se  não deixar alimentos em gavetas e 
mesas e guardar objetos pessoais.

Indicados diretores e vice-diretores 
de seções e subseções judiciárias

O presidente do TRF1, desembarga-
dor federal Cândido Ribeiro, assinou nesta 
quinta-feira, 15/5, ad referendum, porta-
ria com a indicação dos diretores e vice-
-diretores das seções e subseções judiciá-
rias vinculadas ao TRF da 1ª Região para o 
período de 1º/6/2014 a 31/5/2016. 

Para a Seção Judiciária da Bahia fo-
ram indicados para diretor e vice-diretor 
do Foro, respectivamente, os juízes fe-
derais Iran Esmeraldo Leite e Dirley da 
Cunha Júnior.

O juiz federal Iran Esmeraldo Leite é 
natural de Fortaleza e titular da 16ª Vara 
desta Seção Judiciária, já tendo sido di-
retor do Foro da Seção Judiciária do Acre 
de maio a setembro de 2005. Ingressou 
na Justiça Federal em 3 de março de 
2002, foi juiz federal da Seção Judiciária 
do Acre de janeiro a setembro de 2005 
e é juiz federal da Seção Judiciária da 
Bahia desde outubro de 2005.

Presidiu as Turmas Recursais dos Jui-
zados Especiais Federais da Bahia e, por 
duas gestões, foi o coordenador dos Juiza-
dos Especiais Federais desta Seccional.

É bacharel em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Ce-
ará  e especialista em Direito Público por 
aquela Universidade. Foi também procu-
rador do IPEC – Instituto de Previdência 
do Estado do Ceará de maio de 1994 a 
janeiro de 1998; assessor de desembar-
gador no Tribunal de Justiça do Ceará de 
maio de 1996 a janeiro de 1998; e pro-
curador do INSS de janeiro de 1998 a 
setembro de 1998.

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 profes-
sor adjunto nível III da UFBA nos cursos 
de Graduação, Mestrado e Doutorado em 
Direito, onde leciona Direito Constitucio-
nal, Direitos Humanos e Teoria da Cons-
tituição; é professor adjunto da Faculdade 
Baiana de Direito nos Cursos de Gradua-
ção e Pós-Graduação, onde ensina Direito 

II Encontro de Diretores de Varas e SECADs 
da 1ª Região é encerrado com fórum e oficinas 

Após mais de 15 
horas de trabalho, com 
amplas discussões 
sobre procedimentos 
administrativos e ju-
diciais, foi encerrado, 
nesta quarta-feira, 
14/5, o II Encontro de 
Diretores de Varas e 
SECADs da 1ª Região. 
O evento proporcionou 
debates mais aprofun-
dados e troca de ex-
periências visando ao 
entrosamento entre os 
diretores, o intercâm-
bio de boas práticas e 
a solução de problemas 
comuns nas unidades 
da Justiça Federal. “Os resultados foram 
muito além do que estávamos prevendo”, 
afirmou Sidinei Souza, diretor do NUCJU e 
organizador do encontro. 

 No segundo dia, os trabalhos se con-
centraram na realização simultânea de ofi-
cinas temáticas na área judicial e de um 
fórum voltado a questões administrativas, 
composto por diretores de SECADs e repre-
sentantes do TRF1. Nas oficinas, grupos 
de diretores foram separados para debater 
pontos críticos em suas respectivas áreas. 
Na área cível, os participantes trataram 
de temas como controle dos processos da 
Meta 2 e de mandados de segurança, prio-
ridade no trâmite de processos sentencia-
dos e recebidos do TRF, e capacitação de 
servidores para elaboração de minutas.

O grupo especializado em matéria cri-
minal discutiu procedimentos relacionados 
a réus presos, audiências em cartas preca-
tórias, alienação de bens e processos sigi-
losos, entre outros pontos.

 Boas práticas -  Um dos destaques 
elencados na oficina relativa aos JEFs foi 

a proposta apresentada pelo diretor da 6ª 
Vara Federal da Seccional de Rondônia, 
Rodolfo Trindade. Trata-se de um acordo 
com a AGU que possibilitou a liquidação, 
no início deste mês, de 225 processos con-
clusos para sentença há mais de 60 dias: 
todos relativos a remuneração de servidores 
públicos. A parceria prevê o envio de lotes 
de processos à AGU – semanal ou mensal-
mente – com data-limite para propositura 
de acordos, que podem ser aceitos pelas 
partes sem a necessidade de audiência. 

 Servidores apresentaram boas práticas 
da suas unidades e avaliaram 17 iniciati-
vas encaminhadas à coordenação. Todas 
as iniciativas estarão em um banco de boas 
práticas do Tribunal para consulta.

 Enquanto os grupos trocavam experiên-
cias na área judicial, diretores de SECADs 
debatiam, com representantes do TRF, te-
mas essenciais ao bom funcionamento das 
seções judiciárias. 

Ao finalizar o encontro, que teve patro-
cínio da Caixa Econômica Federal, o coor-
denador Sidinei Souza agradeceu a presen-

ça de todos e cedeu a palavra à diretora 
da SECGE, representante do Tribunal, que 
anunciou a criação de um fórum para tra-
tar de assuntos normativos sobre os temas 
discutidos no encontro e receber novas pro-
posições dos participantes. “Todos os inte-
grantes [da nova administração do TRF1] 
estão bastante abertos a receber suges-
tões, críticas e considerações”, finalizou. 

O próximo encontro de diretores de SE-
CADs e de varas federais será realizado 
em 2015 e já foi incluído no calendário de 
eventos do TRF da 1ª Região.

Foto: Ricardo Cassiano-Fonte: TRF1.

Constitucional e Jurisdição Constitucional; 
é professor adjunto nível IV da UCSAL no 
Curso de Graduação em Direito, onde le-
ciona Direito Constitucional, e no Curso 
de Mestrado em Políticas Sociais e Cida-
dania, onde ensina Direitos Fundamen-
tais 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 Direito no Brasil. Já 
foi promotor de Justiça na Bahia e procu-
rador da República.

Para as Subseções Judiciárias da Bahia 
foram indicados a diretores os magistrados: 
Olívia Mérlin Silva (Alagoinhas); Igor Matos 
Araújo (Barreiras), Felipe Bouzada Flores 
Viana (Bom Jesus da Lapa - até a entrada 
em exercício de juiz federal ou de juiz fede-
ral substituto na Subseção; Rodrigo Pinhei-

ro do Nascimento (Campo Formoso); Alex 
Schramm de Rocha (Eunápolis), Valter Le-
onel Coelho Seixas (Feira de Santana); Mar-
cel Peres De Oliveira (Guanambi); Lincoln 
Pinheiro Costa (Ilhéus);  Eudóxio Cêspedes 
Paes (Irecê); Maízia Seal Carvalho Pampo-
net (Itabuna);  Karine Costa Carlos Rhem 
da Silva (Jequié); Karin Almeida Weh de 
Medeiros (Juazeiro); João Paulo Pirôpo de 
Abreu (Paulo Afonso); Leonardo Augusto de 
Almeida Aguiar (Teixeira de Freitas); Fábio 
Stief Marmund (Vitória da Conquista).

Foi indicado o desembargador federal 
Daniel Paes Ribeiro para diretor da Revista; 
o desembargador federal Reynaldo Fonseca 
para a COJEF; os desembargadores fede-
rais João Batista Moreira e Mônica Sifuen-
tes como diretor e vice-diretora da Esmaf; e 
a desembargadora federal Maria do Carmo 
Cardoso como coordenadora do Sistema de 
Conciliação.


