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Cardozo dos Santos (Pro-Social). Parabéns!

Nova diretoria da AJUFBA toma
posse na Seção Judiciária da Bahia

Juiz federal Durval Carneiro e servidor 
Manoel Sepulveda palestram sobre 

suas carreiras em universidade

Os alunos do Curso de Direito do Cen-
tro Universitário Estácio da Bahia pude-
ram conferir, na manhã do dia 07/11, 
uma palestra proferida pelo Juiz federal 
da 22ª Vara da SJBA Durval Carneiro 
Neto e pelo servidor Manoel Sepulveda, 
que atua como supervisor da Central de 
Intimações e Perícias do NUCOD/JEF). 

Os temas abordados foram as carreiras 
de Juiz Federal e Analista Judiciário, ten-
do o evento ocorrido no auditório da refe-
rida instituição.

A apresentação em tela surgiu a par-
tir de convite realizado pela Coordena-
ção do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) 
da faculdade. Os estudantes de Direito 
puderam conhecer alguns aspectos das 
citadas carreiras, como as atribuições e 
requisitos de ingresso, características dos 
concursos, direitos e vedações, além das 
competências da Justiça Federal.

Ademais, o servidor e o magistrado 
narraram suas experiências nos concur-
sos e no serviço público, recebendo ao 
final do evento o certificado de participa-
ção da Coordenadora do NPJ, a professo-
ra Tatiana Santana.

Subseção de Irecê 
descarta quase 9 mil 

processos do JEF

Diante da exitosa realização de muti-
rão, a Subseção Judiciária de Irecê, pro-
cedeu à eliminação de 8.903 processos 
das classes do Juizado Especial Federal, 
que resultaram em 4.020 quilos de pa-
pel.

Os processos descartados foram doa-
dos à Superintendência de Construções 
Administrativas da Bahia – Programa de 
Coleta Seletiva em Órgãos Públicos – 
RECICLE JÁ BAHIA, por meio do termo 
de doação assinado em 29/10/2018. 

A iniciativa foi elogiada pela Se-
cretaria Administrativa (SECAD) des-
ta Seccional que determinou o en-
caminhamento dos autos (SEI n. 
1296-09.2018.4.01.8004) a todas as 
demais subseções judiciárias para co-
nhecimento.

Por Carolina Sales

A nova diretoria da Associação de 
Juízes Federais da Bahia (AJUFBA) 
eleita para o biênio 2018-2020 tomou 
posse na última sexta-feira (09/11), no 
refeitório dos juízes desta Seccional.

A nova diretoria é 
composta pelos se-
guintes magistrados: 
Saulo José Casali 
Bahia como presiden-
te; Rafael Ianner Silva 
como vice-presidente e 
diretor de subseções; 
Marla Consuelo Santos 
Marinho como secre-
tária geral e tesourei-
ra; Cláudia Oliveira da 
Costa Tourinho Scarpa 
como diretora de prer-
rogativas; e Cynthia 
de Araújo Lima Lopes 
como diretora social e 
de eventos.

O juiz federal e 
novo presidente da 
AJUFBA Saulo José 
Casali Bahia afirmou 
que o objetivo da nova 
gestão é dar conti-
nuidade ao trabalho 
dedicado da diretoria 

anterior, sobretudo congregar os juí-
zes federais da Bahia, realizar eventos 
científicos no âmbito da Sessão Judi-
ciária, também mantendo a realização 
de encontro anual de juízes da Bahia, 
em prol de buscar melhorias para ati-
vidade judiciária no estado. Além de 
manter a interlocução com a Asso-
ciação dos Juízes Federais do Brasil 

(AJUFE) e das demais associações re-
gionais e estaduais.

Para o juiz federal antecessor na 
presidência da AJUFBA, Fábio Moreira 
Ramiro este é o encerramento de um 
ciclo: “A magistratura federal da Bahia 
é a segunda maior Seção Judiciária da 
1° Região, nos reunimos em busca de 
interesses comuns destes magistra-
dos, que precisava de uma associação 
que canalizasse os anseios dos seus 
juízes”. 

A AJUFBA hoje é conhecida tanto 
nacionalmente junto às associações 
coirmãs, regionais e seccionais e tam-
bém no Tribunal Regional Federal. O 
antigo presidente da associação res-
saltou que o evento da posse também 
foi uma maneira de reunir os magis-
trados para manter viva a fraternidade 
entre os juízes. E completa: “A AJUF-
BA vem cumprindo seu papel, naqui-
lo que se propôs e não será diferente 
com a nova gestão tendo o juiz Saulo 
à frente”.

Ainda no evento, a diretoria biênio 
2016-2018 agradeceu o apoio dado 
durante sua gestão aos terceirizados 
Olga Costa, Eron Pereira e Albertina 
Santos e também ao Setor de Comuni-
cação (SETCOM/DIREF) na pessoa da 
encarregada Rita Miranda.

Por Carolina Salles

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

11/10/08 - 11ª Vara comemora 
seus 10 anos - No último dia 31.10, 
realizou-se a comemoração dos 10 
anos de instalação da 11ª Vara, com 
um descontraído jantar no restaurante 
Barbacoa, com a presença dos magis-
trados Saulo Casali e Fábio Rogério e 
dos atuais e antigos servidores. O con-
graçamento teve como objetivo marcar 
a passagem de data tão significativa 
para todos que participaram da sua 
criação ou ingressaram durante este 
período. Na ocasião, foram relembra-
dos fatos que marcaram a saudável 
convivência que é uma constante no 
dia a dia daquela Secretaria.

Subseção Judiciária de Ilhéus 
promove Curso de Processo Penal 
- Teve início, no dia 31 de outubro, 
na sala de treinamento da Subseção 
Judiciária de Ilhéus, o Curso de Pro-
cesso Penal, com carga horária de 
24 horas, que ocorrerá uma vez por 
semana, até o dia 5 de dezembro. Os 
participantes são servidores da Sub-
seção Judiciária de Ilhéus e de Ita-
buna e o conteúdo programático dá 
ênfase às últimas alterações do Có-
digo Processo Penal. O referido curso 
foi autorizado pela Direção do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia, tendo 
como ministrante o Prof. Dr. Luiz An-
tônio Bezerra, que leciona na UESC 
e na FTC Itabuna.
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