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Aniversariantes
Hoje: Maízia Seal Carvalho (Juíza Federal de Itabuna), Manuela Andrade de Barros (2ª 
Vara), Simone Medrado Bonelli Didier (Turma Recursal), Rutemberg Pereira Nunes (6ª 
Vara), Saul Tadeu Martins Paim (Numan), Camila Sueira de Jesus Galdêncio (Nuaju). Ama-
nhã: Adriana Rosa Martins Costa (Feira de Santana), Erisvaldo dos Santos (14ª Vara), 
José Nilton Barbosa Fonseca (Juazeiro), Pedro Victor Nóbrega dos Santos (Paulo Afonso), 
Verônica Vitória da Paz (Nucju). 

Parabéns!

DIREF, SECAD, NUCGP 
e NUBES convidam para palestra: 

“Atenção aos sinais da saúde mental” 
Na próxima quarta-feira, 25/05, às 

14h, acontece mais uma palestra vol-
tada ao corpo funcional da Seção Ju-
diciária da Bahia, com foco na saúde 
mental. Desta vez, o tema da palestra 
é Atenção aos sinais da saúde mental. 
O evento, que será realizado via aplica-
tivo Microsoft Teams, é promovido pela 
DIREF, SECAD, NUCGP e NUBES. 

A ideia da palestra surgiu como 
resultado do acompanhamento feito 
pelo NUCGP e NUBES, constatando o 
aumento do número de demandas de 
tratamento psicológico na SJBA, o que 
alerta para a importância de se con-
tinuar investindo em iniciativas desse 
porte, voltadas para a saúde e bem-
-estar dos servidores.  

Diante da proposta apresentada, a 
Excelência Consultoria RH traz a pa-
lestra interativa e inspiradora sobre saúde 
mental, com o objetivo de aguçar a percep-
ção do público sobre os sinais do adoeci-
mento psíquico e despertar a consciência 
sobre a importância de agir preventiva-
mente em prol da saúde, do bem-estar e 
da integridade da vida. A Excelência Con-
sultoria RH é uma empresa especializada 
em gestão de pessoas, fundada em 2006, 
que atua com foco no desenvolvimento 
de competências, tornando equipes mais 
produtivas e eficazes. A empresa ganhou 
o prêmio Top of Mind Quality Brasil, em 
novembro de 2016. 

A palestrante convidada é a psicóloga 
Renata Castello Branco, graduada pela 
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O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
(TRT 2), por meio de sua Comissão Permanente 
de Gestão Socioambiental do TRT2, e em conjunto 
com a Escola Judicial do TRT 2, com o Instituto 
Soka Amazônia e com a Associação Mata Ciliar, 
sediará a 1ª Conferência sobre Emergência Climá-
tica e Justiça Climática do Poder Judiciário.   

O evento será realizado nas etapas presencial, 
telepresencial ou a distância. A etapa presencial 
será realizada no dia 06/06, das 14h às 18h, no 
auditório do Fórum Ruy Barbosa (São Paulo). A te-
lepresencial será no mesmo dia da presencial, através do canal Ejud2 no Youtube. Já a 
etapa a distância será realizada do dia 07/06 a 13/06, através de Fórum colaborativo, 
pela plataforma Moodle. 

A conferência contará com a participação nos debates da juíza federal Rafaela 
Santos Martins da Rosa com o tema “O Papel do Poder Judiciário no enfrentamento 
à emergência climática” e da ex-Conselheira, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Maria Tereza Uille Gomes com o painel “O Plano de compensação ambiental e a Políti-
ca de Sustentabilidade do Poder Judiciário - Resolução CNJ n° 400/2021”. O objetivo 
é trazer reflexões sobre o papel da sociedade e do Poder Judiciário na temática socio-
ambiental, que envolve as transformações globais do clima e seus efeitos. 

Para conferir a programação completa basta acessar o link https://bit.ly/3z9N2Ir. 

Os interessados podem se inscrever no link https://bit.ly/3wKDMax. 

Esta matéria está associada ao ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do 
Clima) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes). 

TRT2 sediará 1ª Conferência sobre Emergência 
Climática e Justiça Climática do Poder Judiciário 

Transforme em Ação

PUC/MG, com formação em Aborda-
gem Sistêmica; fundadora da Excelência 
Consultoria RH; facilitadora de desen-
volvimento humano e empresarial já 20 
anos; Personal e Executive Coach com 
certificação internacional em Coaching 
Integrado; trainer em Educação Corpora-
tiva Humanizada e expert em jogos de 
Empresa e Técnicas Vivenciais; Psicote-
rapeuta de jovens e adultos desde 1997. 

Para participar não é necessário se 
inscrever, basta acessar o link do aplica-
tivo Teams, que será disponibilizado no 
dia do evento. Participe também de mais 
um encontro nosso  em uma  importante 
palestra. 

Seção Judiciária da Bahia 
terá novos diretores de Foro 

a partir de 1º de junho  
A partir de 1º de junho, a Seção Judi-

ciária da Bahia (SJBA) terá novos dirigen-
tes: o juiz federal da 7ª Vara, Durval Car-
neiro Neto, como diretor do Foro, e o juiz 
federal da 21ª Vara (JEF), Fábio Rogério 
França Souza, como vice-diretor do Foro. 

Por meio da Portaria Presi n° 
209/2022, de 20 de maio de 2022, o 
presidente do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1), José Amilcar de 
Queiroz Machado, designou os novos di-
retores do Foro das Seções e diretores das 
Subseções Judiciárias da 1° Região, para 
o biênio de 1º/6/2022 a 31/5/2024.   

• JUIZ FEDERAL 
DURVAL CARNEIRO 
NETO

O juiz federal Dur-
val Carneiro Neto é 
bacharel em Direito 
pela UCSAL, mestre 
e doutor em Direito 
Público pela UFBA, 
com obras publica-
das na área de Direi-

to Administrativo. Foi técnico judiciário 
no TRT5 entre 1993 e 2001, tendo, ao 
longo daquele período, atuado como se-
cretário de audiências, assistente de juiz, 
coordenador de gabinete e assessor de 
Desembargador, dentre outras funções. É 
magistrado federal desde 2001, sempre 
atuando na SJBA. Enquanto juiz federal 
substituto, esteve lotado na 14ª Vara 
Cível (2001), 11ª Vara Cível (2002 a 
2003), 13ª Vara Cível (2003 a 2005) 
e 2ª Vara Criminal (2005 a 2010). Em 
2010, foi promovido a juiz federal titu-
lar, assumindo a Vara Única da SSJ de 
Juazeiro (2010 a 2011), sendo depois 
removido para a 2ª Vara da SSJ de Feira 
de Santana (2011 a 2013). Retornando 
a Salvador, assumiu a titularidade da 22ª 

Vara - JEF (2014 a 2020), atuando des-
de 2021 como titular da 7ª Vara Cível e 
Agrária. É professor de Direito Adminis-
trativo na Faculdade de Direito da UFBA 
e em cursos de pós-graduação. 

• JUIZ FEDE-
RAL FÁBIO RO-
GÉRIO FRANÇA 
SOUZA

O juiz fede-
ral Fábio Rogério 
França Souza é 
bacharel em Direi-
to pela Faculdade 
de Direito da Uni-
versidade Federal 

da Bahia (curso concluído em 1997.2), 
especialista em Direito Civil e Processo 
Civil, pela Universidade Estácio de Sá 
(2002) e especialista em Direito Proces-
sual Público, pela Universidade Federal 
Fluminense/Conselho da Justiça Federal 
(2007). Foi juiz de Direito do Estado da 
Bahia (abril de 1999 a fevereiro de 2003) 
e é juiz federal da 1ª Região desde 17 de 
fevereiro de 2003, sempre atuando na 
SJBA. Como juiz federal substituto, es-
teve lotado na 18ª Vara (março/2003 a 
dezembro/2004) e na 11ª Vara (2005 a 
2010). Promovido na carreira, em 2010, 
assumiu a titularidade nas seguintes uni-
dades: Vara Única da Subseção Judiciária 
de Paulo Afonso (2010/2011), 2ª Vara 
da Subseção Judiciária de Vitória da Con-
quista (2012/2013), 2ª Relatoria da 1ª 
Turma Recursal (2013); 21ª Vara do Jui-
zado Especial Federal (desde 02/2014) e 
Coordenação dos Juizados Especiais Fe-
derais da SJBA (2016/2018). 

A solenidade de posse dos novos dire-
tores será realizada no dia 1º de junho, às 
15h, de forma híbrida, com transmissão 
pelo canal do TRF1 no YouTube. 

Mês das Mães
“Alguns dias você sentirá que falhou 
em algo, mas você deve sempre lem-
brar que você dá sempre o máximo de 
si. Por isso você é a melhor mãe do 
mundo. Te amo.” 

Cartinha de Duda para a sua mamãe 
Rosimaura Magalhães de Oliveira, ser-
vidora lotada na SSJ de Bom Jesus da 
Lapa. 


