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Aniversariantes
Hoje: Gilson Damacena (10ª Vara), 
Valtercilia Cardoso Coêlho (NUCRE), 
Evelyn Luana Santos (Alagoinhas), 
Roseli Ornellas dos Santos (Turma 
Recursal), Vinícius Souza (NUCJU), 
Moisés de Jesus (Stefanini) e Cláudio 
Rosário (VIPAC). 

Amanhã: Kátia Cristina Lopes (6ª 
Vara), Iedo Rios de Oliveira (Campo 
Formoso), Helga dos Humildes Al-
meida (Juazeiro), Mariana Morales 
(1ª Vara), Geovana Flores (6ª Vara), 
Elizabete Ramos Santos (CS Gestão & 
Serviço), Rita de Cássia Bispo (Ste-
fanini), Mario Sérgio de Jesus (VI-
PAC), Whallisson Frota e Loiana Costa 
(ambos de Guanambi), Isabela Maria 
Mendes e Moisés Cavalcante (ambos 
de Feira de Santana).

Parabéns

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

25/04/2006 - Dr. Carqueija despe-
de-se da 7ª Vara - No último dia 20, a 
7ª Vara preparou uma despedida espe-
cial para o juiz Eduardo Carqueija, que 
volta para a 14ª Vara. Ele estava na titu-
laridade da 7ª Vara em razão da licença 
do Dr. Wilson Souza, que realiza pós-
-doutorado na Universidade de Coimbra 
e estará licenciado até novembro.

Os servidores tiveram muita alegria 
com a titularidade do Dr. Carqueija, uma 
vez que ele foi servidor da Vara antes de 
ser juiz. A nova juiza federal substituta,  
Olívia Mérlin, entrou em exerício na últi-
ma segunda-feira.

26/4/2006- Comemoração quíntu-
pla no NUCRE - A sala do NUCRE ficou 
pequena para receber tantos servidores 
e estagiários amigos dos cinco aniversa-
riantes do mês de abril. Os aniversários 
foram comemorados conjuntamente na 
tarde de ontem. O elenco dos homena-
geados (foto) é realmente selecionado 
e nele estão incluídos alguns dos reco-
nhecidamente mais queridos servidores 
daquele Núcleo. São eles: Liliana Paim, 
Graça Lessa, Célio Porto, Isa Perpétua e 
a colaboradora Érica Santos.

04/05/2006 - Juízes federais Sa-
lomão Viana e Carlos D’Ávila eleitos 
diretor e vice-diretor do Foro - O juiz 
federal da 4ª Vara, Luiz Salomão Amaral 
Viana, e o juiz federal da 13ª Vara, Car-
los D’Ávila Teixeira, foram eleitos diretor 
e vice-diretor do Foro, respectivamente. 
A eleição ocorreu hoje na sessão do Con-
selho de Administração do TRF1. Como 
foram escolhidos por unanimidade, a 
designação de ambos está confirmada e 
os nomes não necessitam ser submeti-
dos à apreciação da Corte Especial.

A posse ocorrerá no próximo dia 15, 
às 17h, em solenidade de transmissão 
de cargo, no auditório Ministro Dias 
Trindade, neste fórum.

JFHHÁ DEZ ANOS

AGU adere ao e-Cint 
nos processos do e-Jur

Após a Caixa Econômica Federal, o INSS 
e a Procuradoria Federal, agora também a 
AGU estendeu sua adesão ao e-Cint, siste-
ma de Citação e Intimação Eletrônica, para 
proporcionar o recebimento de atos de co-
municação nos processos do Sistema e-Jur.

Até então, os atos de citação e intima-
ção à AGU através do e-Cint só abrangiam 
os processos do Sistema JEF Virtual, no 
âmbito dos JEFs e Turma Recursais. Com 
a extensão da adesão, os referidos atos de 
comunicação à AGU serão realizados pelo 
e-Cint também nos  processos digitais ope-
racionalizados pelo Sistema e-Jur, no âmbi-
to das Varas Cíveis e de Execuções Fiscais 

1º Mutirão de processos de execução fiscal 
de 2016 acontece até amanhã

Os conciliadores em formação – apro-
vados na primeira seleção de Conciliadores 
promovida pela Seção Judiciária do Estado 
da Bahia – foram convocados para partici-
par de estágio supervisionado durante os 
mutirões que ocorreram em abril e maio 
deste ano, a fim de obterem a certificação 
do CNJ. 

Os processos selecionados para partici-
parem desses mutirões – que já adotam os 
princípios e determinações estabelecidos 
pelo novo CPC e pela Resolução PRESI 31, 
de 07.10.2015 – perfazem um total de 
quase 800 processos, assim distribuídos: 

- Mutirão de Execução Fiscal (25 a 28 
de abril), com a participação dos conselhos 
regionais de Contabilidade, dos Corretores 
de Imóveis, de Administração;

- Mutirão do SFH e PAR (Programa 
de Arrendamento Residencial) (5 a 9 de 
maio), com a participação da Caixa Econô-
mica Federal; 

- Mutirão de FGTS (11 a 13 de maio), 
com a participação da Caixa Econômica 
Federal.  

O objetivo da conciliação é diminuir o 
número de processos em tramitação nesta 

Seccional, reduzindo, assim, o trabalho de 
magistrados e servidores. 

Nos dias 26 e 27/4, 300 processos do 
Conselho Regional de Administração estão 
pautados para acordos, assim como pro-
cessos dos conselhos de  Contabilidade e  
dos Corretores de Imóveis.

Segundo o procurador do CRA Euber 
Dantas, o Conselho está oferecendo pro-

postas diferenciadas para dívidas de mul-
tas em fiscalizações por exercício ilegal da 
profissão e anuidades. Os descontos têm 
sido, em média, de 30% referente ao aba-
timento dos valores devidos pelos execu-
tados.

O mutirão dos processos de execução 
fiscal ocorrem das 13h às 18h no 3º andar 
do edifício sede contando com 17 concilia-
dores que estão em estágio supervisionado. 


