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Aniversariantes
Hoje: Eliane da Cunha Dias (22ª Vara), 
Katucha Bastos Muniz (NUCJU), Viní-
cius Mascarenhas Oliveira Dultra (Tei-
xeira de Freitas), João Múcio Reis da 
Silva (Campo Formoso), Lucas de Sousa 
Reboucas (NUCJU) e Mariana Caval-
cante de Oliveira (5ª Vara). Amanhã: 
Helena Maria Carvalho Leite (21ª Vara), 
Jaciara Cerqueira (Feira de Santana), 
Alexandre Afonso de Oliveira (Feira de 
Santana) e Marcio Jesus Gonçalves (VI-
PAC). Domingo: Rafael Ianner Silva, juiz 
federal da subseção de Campo Formo-
so, Mirian Celeste de Menezes Brandão 
(NUCOD), Gabriela Ornelas do Espirito 
Santo (9ª Vara) e Valmira da Paixão (CS 
Gestão e Serviço). Segunda-feira: Te-
reza Maria Almeida Fonseca (9ª Vara), 
Ricardo Sausen Kober (Barreiras), Ri-
cardo Carneiro Felix (15ª Vara) e Alana 
Honorato Santos Araujo (Itabuna).

Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal 
Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, reda-
ção, fotos, distribuição, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 
e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. 
E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Os servidores e o juiz federal da 21ª 
Vara se despediram no último dia 22/8 da 
juíza federal substituta Flávia de Macêdo 
Nolasco. Na ocasião, foi-lhe oferecido um 
almoço de despedida: um delicioso baca-
lhau à Gomes de Sá, do conhecido Severo.

Em seu discurso, a magistrada agra-
deceu pelo acolhimento dispensado pelos 
servidores, bem como pelo juiz federal Fá-
bio Rogério França Souza, salientando que 
foi na 21ª Vara que iniciou a sua trajetória 
jurisdicional, logo após a sua posse. 

A homenageada registrou o grande 
apoio recebido do magistrado, que esteve 
sempre à sua disposição para tratar dos 
assuntos pertinentes à Vara e agradeceu, 
ainda, pelo apoio do diretor de Secretaria 

Despedida na 21ª Vara

Paulo Emílio Coutinho e dos demais servi-
dores daquela unidade.

Dr. Fábio Rogério ressaltou que du-
rante o sua permanência na Câmara Re-
gional Previdenciária, desde março deste 
ano, a 21ª Vara foi conduzida pela juíza 
federal substituta Flávia Nolasco com 
muita dedicação e eficiência. Afirmou 
que ela trouxe sugestões procedimentais 
que ajudaram na celeridade da tramita-
ção processual. 

O magistrado desejou votos de sucesso 
à colega que já está atuando na 3ª Vara. O 
diretor de Secretaria, por sua vez, disse da 
sua satisfação em trabalhar com uma juíza 
tão comprometida com a coisa pública e 
com os jurisdicionados. 

TRF1 reforma liminar de juiz federal 
de Paulo Afonso e libera venda de 
49% de subsidiária da Petrobras

Suspensa desde janeiro deste ano, a 
venda de 49% da Gaspetro pela Petrobras 
à Mitsui Gás e Energia do Brasil voltou a 
valer no último dia 23/8. A decisão, do 
desembargador Kassio Nunes, do TRF1, 
atendeu a recurso da Petrobras que pedia a 
reforma do entendimento liminar da Justi-
ça Federal em Paulo Afonso que impedia a 
operação de R$ 1,93 bilhão.

Com a nova decisão, o Estatuto Social e 
o Acordo de Acionistas da Gaspetro voltam 
a valer. “A manutenção da suspensão da 
venda da Gaspetro sinaliza em desfavor da 
credibilidade do programa de desinvesti-
mento da Petrobras, bem como da segu-
rança jurídica de nosso ambiente de ne-
gócios como um todo, concorrendo, a toda 
evidência, para desestimular novos inves-
timentos no país — fato que se reveste de 
especial gravidade em razão do momento 
crítico vivido pela economia nacional”, ar-
gumentou o desembargador.

Para o desembargador, há um conjunto 
de circunstâncias que indicam que sequer 
seria necessária licitação. E mesmo assim, 
“é incontroverso” que a operação de venda 
foi regularmente precedida de procedimen-
to licitatório simplificado, com o envio, pela 
Petrobras, de cartas-convite a cerca de 20 
empresas.

A Mitsui apresentou a melhor oferta en-
tre as 13 que responderam positivamente 
com base em critérios objetivos de capaci-
dade financeira, histórico de aquisições re-

levantes nos últimos quatro anos, expertise 
e presença no segmento de distribuição de 
gás na América Latina.

O desembargador não viu fundamento 
na alegação do autor da ação popular que 
originou a liminar de que o procedimento 
foi realizado sem necessária licitação. O 
julgador diz que o autor não incluiu um 
único documento em favor de sua tese.

De acordo com Nunes, também não se 
sustenta a tese de que a Mitsui não poderia 
explorar o serviço público estadual de gás 
por já ter a concessão de 20% da Hidrelé-
trica de Jirau e que é o interesse público 
que autoriza a suspensão da liminar.

A decisão do desembargador Kassio 
Nunes não altera um pedido de suspen-
são da Federação Única dos Petroleiros e 
concedido pelo juiz federal da 28ª Vara do 
Rio de Janeiro, Alcides Ribeiro Filho, que 
decretou a indisponibilidade dos 49% da 
subsidiária que foram adquiridos pelo gru-
po japonês.

Para a FUP, a venda é uma “escandalo-
sa transação feita pelos gestores da Petro-
brás”. Na ação, a Federação questiona a le-
gitimidade e a transparência da negociação 
com a Mitsui, que é uma das controlado-
ras da Vale, cujo diretor-presidente, Murilo 
Ferreira, ocupou a presidência do Conselho 
de Administração da Petrobras quando foi 
aprovada a venda da Gaspetro.

Fonte: CONJUR

Novo projeto do CJF 
homenageia história 
da Justiça Federal

Resgatar a memória da Justiça Federal 
por meio de histórias contadas por protago-
nistas do Poder Judiciário. Este é o objetivo 
do projeto Justiça Viva, de autoria do corre-
gedor-geral da Justiça Federal, ministro Og 
Fernandes. O lançamento será no dia 30 
de agosto do Conselho da Justiça Federal.

A iniciativa, em parceria com o STJ, 
pretende homenagear e fortalecer a histó-
ria da Justiça Federal brasileira. Serão nove 
programas de entrevistas exibidos pela TV 
Justiça. Cada edição conta com uma per-
sonalidade relacionada à Justiça Federal - 
como ministros, desembargadores, juízes 
federais e presidentes -, que será entrevis-
tada por um jornalista, um historiador e um 
especialista em Direito.

Ayres Brito, Gilson Dipp, Eliana Cal-
mon, Nilson Naves e Sepúlveda Pertence 
são alguns dos protagonistas entrevistados 
pelo projeto. Com, no mínimo, mais de 30 
anos dedicados à Justiça Federal, essas 
personalidades relatam sob perspectiva 
pessoal e profissional, os caminhos percor-
ridos, as mudanças e momentos marcan-
tes, o convívio com grandes personagens 
que marcaram a história da Justiça no País 
e até curiosidades sobre o que há por trás 
da rotina e do trabalho desenvolvido por 
décadas no Poder Judiciário.

NÃO PERCA HOJE

5 motivos para NÃO usar 
copos descartáveis!

1- Eles demoram entre 250 e 400 anos. 
Muitas gerações passarão e o copo ainda 
existirá. 

2- O copo descartável é o resíduo sólido 
menos reciclado do planeta pelo baixo custo. 

3- Os copos reutilizáveis tem um impacto 
bem MENOR - Para a implantação dos copos 
reutilizáveis no campeonato europeu de fute-
bol, ministérios do meio ambiente da Europa 
fizeram uma pesquisa de impacto ambiental 
que comprovou que os copos reutilizáveis e 
retornáveis são até 25 vezes menos impac-
tantes para o meio ambiente que todas as 
outras opções de descartáveis.

4- Usam-se até 3 litros de água para pro-
duzir cada copo, que é utilizado apenas uma 
vez e jogado no lixo. A mesma quantidade de 
água é também usada na produção de copos 
resistentes, mas para lavar o copo e reutiliza-lo, é necessário apenas 300ml de água.

5- Os copos descartáveis possuem em sua composição uma substância chamada Es-
tireno. Em contato com o café quente, o copo pode soltar uma quantidade acima do con-
siderado seguro pelo Ministério da Saúde, um dos riscos que isso pode causar é o câncer.

Pequenas mudanças podem mudar o mundo e fazem uma diferença enorme para o 
meio ambiente!


