
Aniversariantes
Hoje: Adriana Litieri Brentz (6ª Vara), 
Elvira das Virgens Costa (5ª Vara), 
Luciana Ventura (17ª Vara), Már-
cia Regina Magalhães Monteiro (18ª 
Vara), Maria Cristina Mendes (NU-
CJU), Paulo Emilio Fausto (23ª Vara), 
Alisson Modesto de Jesus (8ª Vara), 
Carol Gargur Costa (Turma Recursal) 
e Raimundo Assis (Áquila). Amanhã: 
Dra. Renata Mesquita Ribeiro Qua-
dros, juíza federal substituta da 14ª 
Vara, Raquel Teles Ferreira Oliveira 
(13ª Vara), Tânia Zacarias Almeida 
Gonçalves (21ª Vara) e Fabio Riella 
Marocci (Teixeira de Freitas). Domin-
go: José Augusto Marques de Souza 
(Guanambi). Segunda-feira: Eliane 
da Cunha Dias (22ª Vara), Katucha 
Bastos Muniz (NUCJU), Alex Sandro 
Cardoso da Silva (Ilhéus) e Antonio 
Marcos Militão (Delta).

Parabéns!!!
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Seleção de servidores 
para horas-extras 

na 15ª Vara 
A 15ª Vara (JEF) seleciona dois servi-

dores, preferencialmente com experiência 
em gabinete, para, de forma excepcional 
e temporária, prestarem horas-extras na-
quela  Unidade, sem prejuízo de sua jor-
nada normal em sua lotação de origem.

Os interessados devem contar com 
a aquiescência de sua chefia imedia-
ta. Mais informações através do e-mail: 
cristiano.santana@trf1.jus.br ou do te-
lefone 3616-4660.

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra dis-
ponível na biblioteca deste fórum. A 
leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista Dialética de Direito Pro-
cessual n. 112 (jul/2012). Sumário: 
• A aplicabilidade do 
art. 285-A e o enten-
dimento do STJ. A 
necessidade de coinci-
dência entre o enten-
dimento de juízo de 1º 
grau e o dos tribunais 
– Bruna G. Braga da 
Silveira; • Aspectos 
processuais da des-
consideração da personalidade jurí-
dica: breves apontamentos – Bruno 
Garcia Redondo; • Termo inicial dos 
juros de mora na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça – Eduar-
do Henrique de Oliveira Yoshikawa; • 
Responsabilidade processual do advo-
gado – Fabio Luiz de Oliveira Bezerra; 
• Recurso de terceiro no processo civil 
brasileiro: limites da intervenção do 
terceiro e extensão da coisa julgada – 
Horival Marques de Freitas Junior; • 
Homologação de Sentenças estrangei-
ras: aspectos destacados da Resolu-
ção nº 09/2005 do STJ – Oscar Valen-
te Cardoso; • A realização do ativo na 
falência – Pedro Roberto Decomain; • 
A sistemática processual da flexibiliza-
ção da coisa julgada – Vinicius Garcia; 
• As inconstitucionalidades e as ilega-
lidades da exigência pelos tribunais de 
número de registro das partes no CPF 
ou no CNPJ e de CEP na petição inicial 
– Welder Queiroz dos Santos.

Ilha de Capri pelo olhar de Euvaldo Pinho
O JFH reproduz as aventuras do mer-

gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho, publicadas na Primeira 
Região em Revista.

Já trouxemos as histórias e fotografias 
de Euvaldo Pinho pela Itália, Mar Verme-
lho, Ilha do Bananal, Deserto do Ataca-
ma, Ilhas Gregas, Patagônia, Marrocos, 
Cuba, Veneza, Atol das Rocas, Malásia, 
Indonésia, Tunísia, Jalapão, Avignon, 
Marselha, Transamazônica e Bora Bora.

Transcrevemos hoje o relato da viagem 
de Euvaldo Pinho pela Ilha de Capri. 

ILHA DE CAPRI PIÙ BELLA

Graciosa. Este é o adjetivo que, em 
minha opinião, é perfeito para a peque-
na e charmosa Ilha de Capri, na Itália. 
Pequenina e equivalente a pouco mais 
da metade da nossa maravilhosa Ilha 
de Fernando de Noronha, espero que 
nesta edição eu consiga demonstrar os 
motivos de meu encantamento com a 
più bella Capri.

Finalizados os mergulhos no Mar Ver-
melho, e antes de regressarmos ao Bra-
sil, nós, "Mergulhadores Sem Fronteiras", 
fizemos um pit stop na Itália para conhe-
cer Nápoles, Pompéia e a Ilha de Capri. 
Zarparmos de Nápoles em uma travessia 
rumo à ilha de Capri. Ao chegarmos, o 
visual nos tirou o fôlego. Rochas impo-

nentes e altas escarpas contrastam com 
o pacato porto Marina Grande.

Capri nos lembrou Santorini, na 
Grécia. As ruas estreitas e ondulosas 
que desenham o caminho para o topo 
da montanha. Semelhantes a brinque-
dos de criança, pequeninos ônibus de 
seis lugares circulam pelas ruas. To-
mamos nossos assentos num desses 
veículos e seguimos.

O caminho é bordado por casas fin-
cadas na encosta. Não há luxo, mas uma 
mistura bucólica de tradição com nature-

za. Perfumes de limoeiros, de laranjais e 
de flores se espalham ao sabor do vento. 
Graciosamente, placas artesanais pendu-
radas nas fachadas identificam um costu-
me das famílias italianas que ali residem.

A passarela do cais é bem charmo-
sa, mas é na principal praça, a Piazeta, 
que os moradores se reúnem com os 
turistas do mundo todo e que hoje mo-
vimentam a pequenina cidade, que um 
dia foi discreto reduto de pescadores e 
agricultores italianos.

Repleto de barcos de pesca e de tu-
rismo, é do porto que saem os passeios 
com turistas para o Giro de La Isla e para 
La Grotta Azzurra. O primeiro é um giro 
de barco que contorna a ilha e nos per-
mite ver de perto o trabalho esplendoroso 
que a natureza artesã faz nas rochas ao 
abrir passagens para as embarcações.

Em nossa tentativa de fazer o giro 
completo de La Isla e conhecer a lin-
díssima Grotta Azzurra dos cartões pos-
tais, infelizmente tivemos que retornar 
ao porto em função de a previsão do 
mal tempo concretizar-se antes do pre-
visto. O astro rei se foi e a ventania se 
aproximava lenta e perigosamente.

Para compensar nossa frustração, 
fomos a uma sorveteria e abusamos 
dos “gelatos” e um pouco também do 
delicioso licor Limoncello.

Fino al più presto e lo vediamo in lá. 

(Até logo, e nos vemos Por Aí...).

CNJ permite acompanhamento 
em tempo real da Meta 18

O CNJ passou a divulgar em tempo real dados sobre o julgamento de ações de 
improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Disponível no 
portal do CNJ, o Processômetro da Meta 18 do Judiciário apresenta de forma automá-
tica os dados inseridos pelos tribunais brasileiros sobre o cumprimento do objetivo.

A norma determina que os tribunais julguem, até o final de 2013, todas as ações de 
improbidade administrativa e crimes contra a administração pública que deram entrada 
até 31/12/2011. Até o dia 17/8, pouco mais de 45% dos processos foram julgados.

Os dados apontam que seis tribunais cumpriram mais de 80% da meta de julga-
mentos: OS TJs do Paraná, Amapá, Sergipe e Rondônia, além dos três tribunais mili-
tares: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os tribunais que menos julgaram, 
até agora, foram da Bahia (5,2%) e do Piauí (6%).

Para o conselheiro Gilberto Martins, coordenador do grupo que fiscaliza o cumpri-
mento da Meta 18, a ferramenta vai contribuir para o controle social do alcance do 
objetivo. “Ao disponibilizar os dados em tempo real para a sociedade, o CNJ dá im-
portante passo em termos de transparência e acesso à informação”. Segundo ele, o 
processômetro possibilita que cada cidadão conheça a produtividade dos tribunais es-
taduais, sobretudo, em relação aos processos relacionados ao combate à corrupção.


