
Edição n. 4.990. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 07/06/2018.

JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Cássio Furlan Chicon (Teixeira 
de Freitas), Jaime Lima de Vascon-
celos (Juazeiro), Fabrício Augusto de 
Oliveira Guimarães (NUTEC), Sabrina 
Leite Vanzella (Turma Recursal) e Mary 
Ellen Santana dos Santos (20ª Vara).
Amanhã: Karine Costa Carlos Rhem 
da Silva, Juíza federal da Subseção 
de Jequié, Augusto Acioly da Cunha 
Barros (SECAD), Tiago Lopes Lacer-
da (Guanambi) e Carla Sales Cardoso 
(Eunápolis).

Parabéns!

Solenidade empossa os novos dirigentes da SJBA

Um novo biênio se inicia, os votos de 
compromisso com a boa administração 
e conduta ética são renovados, assim 
como os dirigentes da Seção Judiciária 
da Bahia. A solenidade de posse dos ju-
ízes federais, responsáveis pela Direção 
do Foro até 2020, ocorreu ontem (06), a 
partir das 17h, no auditório Ministro Dias 
Trindade. O evento contou com a presen-
ça de autoridades civis e militares, além 
dos servidores, prestadores de serviços, 
amigos e familiares dos magistrados.

A Mesa de Honra foi composta pelas 
seguintes autoridades: o Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador federal Carlos Moreira 
Alves; a juíza federal diretora do Foro de 
2016 a 2018, Cláudia Oliveira da Costa 
Tourinho Scarpa; o diretor e o vice-diretor 
do Foro empossados neste biênio, Dirley 
da Cunha Júnior e Fábio Moreira Ramiro; 
a representante do Governador do Esta-
do da Bahia, procuradora-geral adjunta 
Luciane Rosa Croda; o presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado da Bahia, 
deputado estadual Ângelo Coronel; o 
desembargador federal Tourinho Neto; 
a desembargadora federal Neuza Maria 
Alves da Silva; a desembargadora federal 
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região Margareth Costa; o procurador-
-chefe da Procuradoria Regional da Re-
pública no Estado da Bahia, Fábio Con-
rado Loula; e o representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil, conselheiro 
Marcos Sampaio de Souza. 

O presidente do TRF1 Carlos Morei-
ra Alves declarou aberta a solenidade de 
posse dos juízes federais Dirley da Cunha 
Júnior e Fábio Moreira Ramiro, que teve 

o Hino Nacional Brasileiro, entoado pelo 
grupo musical Alex Rocha.

Em seguida, a juíza federal Cláudia 
Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, que 
encerrou seu mandato no dia 31 de maio 
deste ano, emocionada, fez um discurso 
de agradecimento aos colegas de traba-
lho, amigos e familiares pelo apoio profis-
sional e emocional durante a sua gestão. 
Mencionou ainda o quanto a experiência 
é angustiante, enriquecedora e gratifi-
cante ao mesmo tempo, e ainda relem-
brou as medidas tomadas para cumprir 
com as promessas feitas em seu discurso 
de posse e as parcerias realizadas para 
manter o elevado nível da Justiça Federal 
em tempos de limitação orçamentária. 

“É com muita alegria que me despe-
ço da Direção do Foro, com a sensação 
de que cumpri o meu dever. Como disse 
o ministro Ayres de Britto ao se despedir 
do Supremo, sou feliz por ter chegado 
ao fim do meu mandato com saúde, com 
ânimo, com alegria e com entusiasmo. 
Os gregos diziam que o entusiasmo é o 
Deus dentro da gente’. Foi uma honra 
representar a Justiça Federal em nos-
so estado perante as outras instituições 
públicas, organizações de classe, enti-
dades parceiras, mas ao mesmo tempo 
exercer o cargo de Diretora do foro me 
deixou muito angustiada, pois é muito 
difícil para quem sempre trabalhou no 
universo de uma Vara ter que assumir 
a direção de toda a Seção Judiciária da 
Bahia”, afirmou. 

A ASSERJUF, em nome dos diretores 
Águido Miranda Barreto e Tânia Rebou-
ças, entregou um buquê de flores à juíza 

federal Cláudia Tourinho Scarpa e ao atu-
al Diretor do Foro Dirley da Cunha Junior. 
Em seguida, o presidente do TRF1 con-
vidou os novos dirigentes a prestarem o 
compromisso solene de posse, no qual, 
os magistrados prometeram desempe-
nhar de forma leal e honrada as funções 
de Diretor e Vice-Diretor do Foro. 

Iniciado o mandato em primeiro de 
junho, o Diretor do Foro Dirley da Cunha 
Júnior iniciou o seu discurso saudando os 
integrantes da mesa e todos os presen-
tes no evento. Em seu pronunciamento, 
o magistrado se mostrou consciente da 
dificuldade para administrar com poucos 
recursos financeiros e humanos, mas con-
siderou a importância da verdadeira paz, 
tão necessária para superar as adversi-
dades, e agradeceu à gestão antecessora 
por permitir-lhe encontrar um ambiente 
pacífico. O juiz protestou ainda contra 
a emenda constitucional nº 95, sendo 
segundo ele, uma violação à autonomia 
orçamentária e financeira do poder judi-
ciário. Além disso, citou a aspiração pela 
construção do Tribunal Regional Federal 
da 8ª Região, com sede em Salvador, e 
finalizou citando a seguinte reflexão: não 
é o cargo que honra o homem, mas o 
homem que honra o cargo.

“Tenho a consciência de todas as di-
ficuldades, mas também tenho a plena 
convicção do imenso apoio material e 
pessoal que o Tribunal Regional da 1ª 
Região dará a esta Direção do Foro, o 
que reverterá em benefícios para todos 
os juízes federais e servidores desta se-
ção judiciária, para os advogados e to-
dos os agentes públicos que aqui atuam, 
e, maiormente, para todos os cidadãos 
jurisdicionados que demandam diaria-
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mente a prestação jurisdicional desta 
Justiça Federal”, afirmou o juiz federal. 

O desembargador Carlos Moreira 
Alves deu por encerrada a solenidade 
após reiterar a importância da posse e 
demonstrar a felicidade e alegria que 
sente por estar em Salvador. “Com olhos 
e coração voltados para Deus, agrade-
ço imensamente à oportunidade de es-
tar aqui hoje, mais uma vez, de corpo 
presente nesta porção de terra de tanta 
história e tradição, abençoada por Deus 
e bonita por natureza”, concluiu o Presi-
dente do TRF1. 

Ao final do evento, foi servido o co-
quetel, oferecido pela Associação dos Ju-
ízes Federais da Bahia - AJUFBA, ao som 
do Grupo Musical Alex Rocha.

Descerramento de placa - Antes da 
solenidade de posse, o novo prédio Ane-
xo III da Seção Judiciária da Bahia foi 
oficialmente inaugurado. Descerraram 
a placa a juíza federal Cláudia Oliveira 
da Costa Tourinho Scarpa, ex-diretora do 
Foro, o atual dirigente desta Seccional 
Dirley da Cunha Junior e o presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Carlos Moreira Alves. O evento contou 
com a presença de diretores de núcleos e 
alguns servidores.

Em breve discurso, a diretora do foro 
do biênio 2016-2018, Cláudia da Costa 
Tourinho Scarpa, enfatizou a alegria de-
vido à inauguração do imóvel em tempos 
de crise e contenção orçamentária na 
Justiça Federal, ressaltou ainda o cres-
cimento da instituição e a necessidade 
eminente de dependências maiores para 
a prestação jurisdicional.
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