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Aniversariantes  
Hoje: Gabriel Velame Branco (7ª Vara), Irlene Logrado Barreto de Carvalho (NUCAF), 
Caroline Lordelo Nunes Figueira (Irecê) e Jailson da Silva Lage (NUCJU).
Amanhã: Henrique da Fonseca Cardoso (Vitória da Conquista), Cássio Furlan Chico 
(Teixeira de Freitas) e Jaime Lima de Vasconcelos (Juazeiro).
Domingo: Dra. Karine Costa Carlos Rhem da Silva, juíza federal da Subseção de Je-
quié, Augusto Acioly da Cunha Barros, diretor de Secretaria da 5ª Vara, Elis Regina 
Oliveira Campos (Bom Jesus da Lapa), Tiago Lopes Lacerda (Guanambi) e Jailson 
Gomes dos Santos (5ª Vara).
Segunda-feira: Gilberto Soares da Silva (Campo Formoso), Gabriel de Jesus Ribeiro 
(Vitória da Conquista), Gilson de Oliveira Suzarte (NUCRE), Emanuela Rios Pereira 
(Irecê), Jessica Campos Fraga (12ª Vara), Jonathan Anderson Bonfim Pereira (17ª 
Vara), Larissa de Almeida Lacerda (1ª Vara).

Parabéns!!!

Novos diretor e vice-diretor do Foro 
são apresentados hoje à Seccional
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O JFH já estava devendo novas notícias 
sobre o nosso atleta de estimação, o mara-
tonista Edésio Santos. Há anos registramos 
nas nossas páginas as suas vitórias pelas 
pistas de corrida do país. Na edição de 7/1 
fizemos um balanço dos seus vários pódios 
no ano passado, lembrando que testemu-
nhamos seu esforço de corredor dedicado 
e atleta amador sem patrocinador já que 
para conseguir participar de algumas pro-
vas, Edésio conta com a colaboração dos 
servidores e magistrados.

Aqui segue uma breve lista dos seus 
últimos feitos:  1º lugar na sua cate-
goria na 4ª Meia Maratona da Caixa, cor-
rendo 21 Km, no dia 1º/6 desde o Jardim 
dos Namorados até o Farol da Barra;  
1º lugar no geral masculino na Meia Ma-
ratona Running Daventura no dia 24/05, 
quando chegou em 1º lugar concorrendo 
com mais de 1.600 competidores, mesmo 
correndo 7 Km além dos 21 Km regulares 
por erro da organização da prova que obri-
gou todos os atletas a esforços desneces-
sários e desgastantes, por percursos com 
areia molhada, trilhas, pontes precárias e 
perigosas pedras sob as ondas da Praia 
do Forte.  1º lugar na categoria dos ve-
teranos nos 10 Km da Corrida da Integra-
ção (Run for Parkinson) no dia 27/4;  
1º lugar na sua categoria nos 10 Km do 
Circuito de Corridas da Caixa, em 13/04, 
no Parque Atlântico;  2º lugar masculino 

A cerimônia de apresentação dos novos 
diretor e vice-diretor do Foro desta Seção 
Judiciária ocorre hoje às 15h no Auditório 
Ministro Dias Trindade com a presença do 
presidente do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, desembargador federal Cândido 
Ribeiro, que fará a ratificação da  posse dos 
juízes federais Iran Esmeraldo Leite e Dir-
ley da Cunha Júnior, respectivamente nas 
funções de diretor e e vice-diretor do Foro. 
Os dois magistrados foram eleitos para o 
biênio 2014/2016.

O diretor e o vice-diretor do Foro toma-
ram posse nesta segunda-feira, 2/6, em ato 
formal no Gabinete da DIREF, mas a sole-
nidade oficial será hoje, com a presença de 
diversas autoridades.

A cerimônia contará com a presença 
de vários convidados dos novos dirigentes 
da Seção Judiciária e, na ocasião, o juiz 
federal Ávio Novaes, diretor do Foro no pe-
ríodo de 2012 a 2014, fará o lançamento 
oficial da 12ª  Revista Jurídica da Justiça 
Federal da Bahia, edição organizada pelo 

magistrado enquanto esteve na DIREF e 
que contou com os juízes federais Fábio 
Moreira Ramiro, Andréa Márcia de Almei-
da e Karin Almeida Medeiros na comissão 
editorial.

Na oportunidade, o Grupo Cantarolan-
do, formado por servidores, estagiários e 
terceirizados desta Seccional, e o Coral da 
CBPM, ambos regidos pelo maestro Edvã 
Barbosa, cantarão duas músicas em home-
nagem aos novos dirigentes da Seção Judi-
ciária da Bahia.

Novo diretor de Secretaria 
da 24ª Vara toma posse

O novo diretor de Secretaria da 24ª 
Vara, Clemente José Ferreira do Nasci-
mento Filho, tomou posse na função na 
data de ontem, 5/6, no gabinete da Dire-
ção do Foro. O juiz federal Iran Esmeraldo 
Leite, diretor do Foro, deu posse ao ser-
vidor na presença do juiz federal da 24ª 
Vara, Fábio Moreira Ramiro; do diretor 
da SECAD, em exercício, Diego Almeida 
Nascimento; e do diretor do NUCRE, Luiz 
Quaresma de Mello Neto.

O diretor do Foro parabenizou o servidor 
pela posse na nova função lembrando que 
já havia trabalhado com Clemente na 12ª 
Vara e conhece a sua capacidade de traba-
lho e competência profissional. 

O juiz federal Fábio Ramiro registrou 
que o servidor o acompanhou para as va-
ras de Paulo Afonso e Feira de Santana, 

frisando sua confiança na 
disposição para o traba-
lho, capacidade de resolver 
problemas e a postura im-
pecável do seu diretor de 
Secretaria.

Clemente agradeceu 
pelas palavras de incentivo 
dos magistrados e, assim 
como o juiz Fábio Ramiro, 
ele também gosta de no-
vos desafios pois ambos 
nunca haviam trabalhado 
em uma vara exclusiva de 
execução fiscal, como é a 
24ª Vara. Agradeceu pela 
confiança nele depoisita-
da pelo magistrado e disse 
que espera continuar hon-

rando tal confiança 

O novo diretor de Secretaria da 24ª 
Vara é técnico judiciário, bacharel em di-
reito pela UFBA, tendo iniciado suas ativi-
dades na nossa Seção Judiciária em 1996, 
lotado inicialmente na 6ª Vara.

De 1998 a 2005, Clemente foi super-
visor de execuções da 12ª Vara e de 2006 
a 2010, a convite do juiz federal Fábio Ra-
miro, exerceu a função de diretor de Se-
cretaria da Subseção de Paulo Afonso. De 
2010 até o último mês de abril, ele ocupou 
a mesma função na 1ª Vara da Subseção 
de Feira de Santana também a convite do 
magistrado. Com a remoção do juiz federal 
Fábio Ramiro para a a 23ª Vara, Clemente 
o acompanhou para aquele Juizado e ago-
ra, novamente o acompanha para a 24ª 
Vara de execução fiscal.

Juiz federal Marcos 
Augusto de Sousa é novo 
desembargador do TRF1

A presidente da República, Dilma Rous-
sef, nomeou nesta quinta-feira, 5 de junho, 
o juiz federal titular da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, Marcos Au-
gusto de Sousa, para o cargo de desembar-
gador federal do Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região.

O novo membro do Tribunal foi promo-
vido pelo critério de merecimento e ocupa-
rá a vaga decorrente da aposentadoria do 
desembargador federal Catão Alves, ocorri-
da no dia 26 de novembro de 2013.

geral nos 5 Km da II Corrida e Caminhada 
de Verão de Camaçari, em 25/01

No próximo domingo, nosso maratonista 
enfrenta a Corrida Riachuelo correndo 10 
Km na Base Naval. Em 27 de julho, Edé-
sio, com toda sua saúde e disposição, segue 
para a Maratona do Rio de Janeiro, quando 
corre os 42 Km dessa prova pela 3ª vez.

SERVIDOR EDUARDO GUIMARÃES 
TAMBÉM COLECIONA TROFÉUS

O servidor da SEMAD, Eduardo Sérgio 
Guimarães Santana também tem conquis-
tado diversos troféus nos campeonatos de 
que tem participado. Diferentemente do 
nosso atleta Edésio, especializado em ma-
ratonas, Eduardo compete em provas de 
Triathlon, que envolvem corridas, natação 
e ciclismo. Ele ficou em 3º lugar na sua 
categoria em cada uma das duas etapas 
do Campeonato Baiano de Triathlon, nos 
dias 23/2 e 18/5. Também obteve excelen-
te classificação nos 10 Km na Corrida da 
Caixa, no dia 13/4 e nos 10 Km da Corrida 
das Estações, no dia 23/3.

Edésio conquista novas vitórias


