
do com entusiasmo, comprovando 
que nenhum obstáculo é grande 
quando nossa vontade de vencer é 
maior, e deixando claro que, para o 
sucesso desta obra, atitude e força 
de vontade foram tão importantes 
quanto capacidade”, afirmou o pre-
sidente.

 A nova sede, que dispõe de 
2.829 m² de construção, foi ergui-
da em terreno de 5.030 m² doado 
pela Prefeitura de Jequié. Suas am-
plas instalações e a modernidade 
da arquitetura chamaram a atenção 
do diretor do foro, juiz federal Ávio 
Novaes, que destacou a abrangên-
cia da jurisdição da subseccional, 
além de enfatizar o esforço dos po-

deres constituídos para a inauguração da 
nova sede: “A prestação jurisdicional para 
mais de 1 milhão de habitantes dos 44 
municípios de jurisdição da Subseção Ju-
diciária de Jequié é a soma de esforços 
dos poderes Legislativo, Executivo e Judi-
ciário”, enfatizou o magistrado.

A juíza federal Sandra Lopes de Carva-
lho - que atuou por de mais dois anos como 
diretora da Subseção e representou a atual 
diretora, juíza federal Karine Costa Carlos 
Rhem da Silva, na solenidade - relembrou 
a chegada da Justiça Federal na cidade em 
janeiro de 2006 e frisou que a inauguração 
vai além de um espaço físico novo, o qual 
era esperado há mais de oito anos: “Sinto 
que este prédio não tem apenas o senti-
do arquitetônico ou físico de ser um lugar 
mais confortável de acesso ao Judiciário 
federal. Ele tem sentido maior, diria até 
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Aniversariantes
Hoje: José Joaquim Cunha (8ª Vara), Izauro Ferreira Júnior (NUCAF), Carla Aguadê 
Chaves (Paulo Afonso), Viviana Macedo  (Feira de Santana) e Tais EsLins (NUCJU). 
Amanhã: André Macedo do Nascimento (2ª Vara), Rafael Santos Bispo (10ª Vara), 
Francielle Fernandes (Guananbi) e Silvano Almeida Junior (Itabuna). Parabéns!!!

Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca deste fórum. 
A leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio dos ramais n. 2606 e 2795.

Revista Síntese de Direito Adminis-
trativo n.96 (Dez/2013). Sumário: • 
O dever de decidir e 
os efeitos do silên-
cio administrativo 
– Cristiano Roesler 
Barufaldi; • Silên-
cio administrativo: 
origem, requisitos 
e efeitos – André 
Saddy; • Debates 
sobre o silêncio ad-
ministrativo - Elói 
Martins Senhoras e 
Ariane Raquel Al-
meida de Souza Cruz; • A responsa-
bilidade civil da Administração Públi-
ca por atos jurisdicionais – Hélio Rios 
Ferreira; • A dinâmica dos princípios 
em matérias de licitações e contratos 
administrativos e o vetor axiológico da 
razoabilidade – Tiago Moraes Ribeiro; • 
Crimes contra a Administração Pública 
– Sebastião José Lessa.

Revista Síntese de Direito Adminis-
trativo n.97 (Jan/2014). Sumário: • 
Garantias em contratos administrativos 
– Ivano Rangel de Oliveira; • Momen-
to para apresentação da garantia de 
execução em contratos administrativos 
– Adriano Biancolini; • Aspectos polê-
micos sobre a garantia nos contratos 
administrativos – Rodrigo Guimarães 
Jardim; • A prescrição administrativa 
e o poder punitivo da Administração 
Federal: um esforço de compreensão 
acerca do disposto na (des)conhecida 
Lei nº 9.873/1999 – Alan Pereira de 
Araújo; • A tutela jurisdicional do di-
reito à probidade administrativa: o rito 
da Lei de Improbidade Administrativa e 
sua integração pelos demais diplomas 
processuais – Rafael Sirangelo Bel-
monte de Abreu; • Comentários à Lei 
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – 
Lei Anticorrupção contra Pessoa Física 
e Jurídica de Direito Privado – Toshio 
Mukai; • O Estado e a Contribuição do 
terceiro setor na prestação de serviço 
público – Ana Paola Marconato da Silva 
e Luís Fernando Quinteiro de Souza.

4ª Turma Recursal 
será instalada hoje

O presidente do TRF1 e o diretor do 
Foro, juiz federal Ávio Novaes, instalam 
hoje, às 17h, a 4ª Turma Recursal da Se-
ção Judiciária da Bahia.

A cerimônia ocorrerá no auditório. A DI-
REF indicou como relatores da 4ª Turma 
Recursal os juízes federais Andréa Márcia 
Vieira de Almeida, Ana Carolina Fernandes 
e Rodrigo Britto Pereira Lima. 

O TRF1, diante das manifestações da 
COJEF e COGER, designou os três magis-
trados para responderem pela 4ª Turma 
Recursal até o provimento dos cargos pe-
los seus titulares.

Magistrados são homenageados  
pela Justiça Militar da União

O juiz federal desta Seção 
Judiciária e conselheiro do Con-
selho Nacional de Justiça, Saulo 
Casali, e os desembargadores 
federais Reynaldo Fonseca e 
Tourinho Neto – aposentado – 
foram agraciados com a Ordem 
do Mérito Judiciário Militar no 
dia 1º de abril, durante solenida-
de comemorativa dos 206 anos 
da Justiça Militar da União rea-
lizada no Clube do Exército, em 
Brasília. A medalha é destinada 
a homenagear personalidades que se destacaram pela colaboração e enriquecimento às 
atividades daquela instituição. 

Durante a cerimônia da Ordem do Mérito Judiciário Militar, realizada todos os anos 
para marcar o aniversário dessa Justiça, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro 
Raymundo Cerqueira, relembrou a história e indicou as metas da instituição. “A Justiça 
Militar está passando por um processo de modernização e reestruturação, como vem 
ocorrendo com todo o Judiciário brasileiro, orientando-se nas diretrizes do Conselho 
Nacional de Justiça, com o objetivo de torná-la mais eficiente, eficaz e efetiva e, assim, 
ir ao encontro dos anseios da população”, explicou o presidente.

Campanha em auxílio 
às vítimas da enchente 

em Rondônia
A Seção Judiciária de Rondônia, por 

meio da Subseção Judiciária de Ji-Paraná 
e em parceria com a Diocese de Ji-Paraná, 
o Ministério Público Federal e Polícia Fede-
ral, realiza campanha nacional “Rondônia 
pede socorro”, em prol das famílias desa-
brigadas e carentes em todo o estado de 
Rondônia em face das consequências do 
fenômeno “Enchentes do Madeira”.

Várias cidades foram gravemente afeta-
das. A situação tende a agravar-se devido à 
previsão de aumento do volume das águas. 
Já são mais de 2 mil famílias desabrigadas.

Diante da realidade alarmante, auto-
ridades de diversos órgãos reuniram-se 
a fim de discutir medidas de amparo aos 
desabrigados. Cientes da insuficiência dos 
poderes públicos para enfrentar a situação 
por si sós, os representantes da sociedade 
civil, em parceria com a Diocese de Ji-Pa-
raná, decidiram realizar a campanha nacio-
nal, com o objetivo de prestar assistência e 
socorro às famílias e pessoas prejudicadas 
com as enchentes.

Estão sendo arrecadados alimentos, ma-
teriais de higiene, mantimentos e doações 
em dinheiro, as quais devem ser feitas na 
conta bancária da Diocese de Ji-Paraná 
(Caixa Econômica Federal, agência 1824, 
conta corrente n.º 2799-2, operação 003). 

Inaugurada sede própria da Justiça Federal 
na Subseção Judiciária de Jequié

A sede própria da Subseção de Jequié 
foi inaugurada ontem, domingo,  6/4, pelo 
presidente do TRF1, desembargador fede-
ral Mário César Ribeiro. A Subseção possui 
um acervo de mais de sete mil processos 
em tramitação, em sua maioria relativos a 
matérias previdenciárias.

 Em seu discurso, o presidente Mário 
César Ribeiro, lembrou do árduo trabalho 
realizado para inauguração da nova sede 
da Subseção: “Foram 18 meses de mui-
to trabalho , tendo sido investidos nesta 
edificação valores superiores a 9 milhões 
de reais, sendo importante destacar os 
trabalhos realizados pelo Dr. Ávio Mozar 
de Novaes como diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia, da sua equipe e da 
Dra. Sandra Lopes Santos de Carvalho, ju-
íza federal que atuou cerca de dois anos e 
meio, os quais deram o melhor de si, agin-

psicológico, para o desenvolvimento so-
cial e econômico desta cidade e de toda 
região, que é o de tornar mais confiável, 
porque efetivo, o direito fundamental de 
acessar a justiça”.

 Presente também ao evento, o deputa-
do federal Antônio Brito, do PTB da Bahia, 
no uso da palavra, explanou que seu man-
dato como deputado seria em prol da or-
ganização das instituições públicas em Je-
quié e que a Justiça Federal, em especial, 
teve seu apoio para a construção do prédio.

 Diversas autoridades prestigiaram a so-
lenidade, entre elas a prefeita de Jequié, 
Tânia Britto; o presidente da Câmara Mu-
nicipal, José Simões de Carvalho Júnior; o 
representante do diretor do Foro da comar-
ca de Jequié, juiz de direito Tibério Coelho 
Magalhães; o procurador do INSS, Danilo 
Modesto; o presidente da OAB/Subseção 
de Jequié, Agenor Pereira Nery Júnior; e o 
comandante do 19º Batalhão da PM, ma-
jor Ricardo César Santana Lima. Também 
estiveram presentes ao evento o secretário-
-geral da Presidência do Tribunal, Paulo 
Cardoso de Oliveira, a diretora da SECAD, 
Sandra Barco Nogueira; a diretora de Se-
cretaria da Subseção de Jequié, Maria de 
Fátima Magno Martins e, representando os 
servidores daquela Subseção, o executor 
do contrato da sede própria de Jequié, ser-
vidor Rozânio Gomes de Lima. 

Fonte: TRF1
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