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Aniversariantes
Hoje: Telma da Silva Souza Ferreira 
(16ª Vara), Célio José Sousa do Car-
mo (Irecê), Karen Alves de Almeida 
(Juazeiro), Léa Santos Monteiro (NU-
CRE), Solange da Rocha Silva (Vitó-
ria da Conquista) e Aline Campos da 
Paixão (Express Clean).
Amanhã: Gilson Nunes Pita Filho 
(TRF1), Cláudio Costa de Queiroz 
(Teixeira de Freitas), Yara Ledoux 
Ribeiro (NUCJU) e Cibele Martins 
Souza (Guanambi).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fe-
deral Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor 
do Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
Supervisão, redação, revisão, fotos e distri-
buição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e 
Impressão: Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 25 
exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-
2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

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.

Interesse Público – Revista Bi-
mestral de Direito Público (Nov-
-Dez/2013). Sumário: • Reflexos 
da constituciona-
lização do direito 
administrativo – 
Pessoa humana, 
processo e contra-
to administrativo 
– Romeu Felipe 
Bacellar Filho; • 
Federação, efici-
ência e ativismo 
judicial – José 
dos Santos Car-
valho Filho; • Contrato de gestão 
– uma releitura – João Eduardo Lo-
pes Queiroz; • Judiciário e susten-
tabilidade – O exame dos conflitos 
sob o prisma da sustentabilidade: 
possibilidade, dever? – João Batista 
Gomes Moreira; • Pressupostos de 
elegibilidade e inelegibilidade no di-
reito constitucional brasileiro – Car-
los Eduardo Lenz; •Poder judiciário 
e sustentabilidade – Fernando Qua-
dros da Silva; • Conceitos jurídicos 
indeterminados, discricionariedade 
e metódica estruturante - Um estu-
do à luz da distribuição dos royalties 
do petróleo – Rodrigo Meyer Borhol-
dt; •Licitação, sustentabilidade e 
políticas públicas – Joel de Menezes 
Niebuhr; • O princípio da precau-
ção como instrumento de eficácia 
do tombamento – Gabriel Wedy; • 
Criação dos TRFs por emenda cons-
titucional. Possibilidade – Clèmer-
son Merlin Clève; • Reflexões sobre 
a crise financeira internacional e 
o Estado de Bem-Estar – Maurizio 
Oliviero, Paulo Márcio da Cruz; • 
Gestão de resíduos sólidos – Danie-
la Campos Libório Di Sarno; • Re-
gime jurídico do Ministério Público 
junto aos Tribunais de Contas – Re-
trospectiva e perspectiva – Fabrício 
Motta; •  Regulação e benefícios de 
longo prazo – Juarez Freitas.

Dupla comemoração em Guanambi
A Subseção Judiciária de Guanambi teve uma dupla comemoração no último dia 

6/2, oitavo aniversário daquela Subseção. 

O servidor Mauro Cezar Lopes da Silva recebeu os parabéns em nome de todos 
os demais, em virtude de ser muito querido por todos os colegas e por estar naquela 
Subseção desde a sua instalação. 

Na  mesma data, coincidentemente, o juiz federal Marcel Peres de Oliveira assu-
miu a titularidade da Vara de Guanambi. 

Nas palavras da diretora de Secretaria daquela Unidade, Flávia Marques: “Esta-
mos iniciando um novo ciclo sob a batuta de um juiz dedicado, ágil, prático e muito 
humano”. 

Em seu discurso, o magistrado agradeceu a homenagem e ressaltou a importância 
de cada um no funcionamento desta engrenagem que é a Justiça Federal. 

Subseção Judiciária de Itabuna 
recebe hoje sua 2ª Vara Federal

A Seção Judiciária da Bahia, contará, 
a partir de hoje, com sua 18ª Vara no 
interior do Estado com a inauguração da 
2ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Itabuna. 

A solenidade será conduzida pelo pre-
sidente do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, desembargador federal Mário 
César Ribeiro, e pelo diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes. 

Segundo informam os dados estatís-
ticos, a Subseção de Itabuna encerrou o 
ano de 2013 com 15.055 processos e 
a instalação de uma nova vara aumen-
tará a celeridade processual e a presta-
ção jurisdicional para a população de 25 
municípios abarcados pela jurisdição da 
Subseção e uma população de mais de 
meio milhão de habitantes.

A fim de proceder à redistribuição de 
processos, os expedientes e os prazos 
processuais estarão suspensos naquela 
Subseção de hoje até 21/02.

A instalação da 2ª Vara de Itabuna se 
dá quase oito anos após a instação da 
1ª Vara, em 21/3/2006. Sob a jurisdição 
da Subseção, encontram-se os municí-
pios de Almadina, Arataca, Barro Preto, 
Buerarema, Camacan, Coaraci, Firmi-
no Alves, Floresta Azul, Ibicaraí, Ibicuí, 
Iguaí, Itajú do Colônia, Itabuna, Itajuípe, 
Itapé, Itapitanga, Itororó, Jussari, Mas-
cote, Nova Canaã, Pau Brasil, Potiraguá, 
Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia e São 
José da Vitória.

E depois de amanhã, quarta-feira, 
dia 19/2, será instalada a 3ª Vara Fe-
deral da Subseção de Feira de Santana 
e, na mesma ocasião, será inaugurada 
a sede própria daquela Subseção Ju-
diciária.

Acompanhe o TRF1 
no portal e navegue 
com mais facilidade
O TRF1 incluiu novos ícones em sua 

página na internet para dar mais visibi-
lidade aos serviços como os perfis nas 
redes sociais, e navegar com menos cli-
ques para chegar à informação procura-
da. Pequenas ilustrações conferem maior 
destaque ao layout da página.

No link “Acompanhe o TRF”, qua-
tro subícones foram acrescentados: 
“Cadastre-se no TRF Push” (que ga-
nhou mais destaque), “Receba nossos 
informativos por e-mail”, “Curta no Fa-
cebook” e “Acesse o canal do TRF no 
Youtube”.

O ícone “Servidor” destaca algumas 
buscas, reduzindo o caminho para che-
gar ao e-mail institucional, à página do 
TRF1 na intranet e às informações do 
Pro-Social. Essa nova disposição concen-
tra informações para quem acompanha o 
Tribunal pelo andamento processual ou 
para estar a par das notícias das redes 
sociais. A novidade permite o recebimen-
to de informativos por e-mail. 

O CJF aprovou resolução que norma-
tiza, no âmbito da Justiça Federal, proce-
dimento de entrega das declarações de 
bens e rendas que devem ser apresenta-
das por magistrados e servidores. 

A entrega da declaração acontecerá 
quando o magistrado ou servidor ingres-
sar no órgão, independentemente da sua 
forma, mediante posse em cargo públi-
co, efetivo ou em comissão, inclusive 
quando for designado para ocupar fun-
ção comissionada; na vacância do cargo, 
efetivo ou comissionado, que implique 
desligamento do órgão; anualmente, em 
até quinze dias após a data limite fixada 
pela Receita Federal para a apresenta-

CJF disciplina entrega de 
declarações de bens e rendas

ção das declarações, salvo se optar pela 
apresentação da autorização de acesso; 
e a critério da administração, da unidade 
de controle interno ou do TCU, quando 
solicitada.

Como alternativa à entrega da decla-
ração de bens e rendimentos, os magis-
trados e servidores poderão apresentar 
autorização de acesso exclusivamente 
aos dados de bens e rendas da Receita 
Federal, mediante preenchimento de for-
mulário anexo à resolução.

Segundo o CJF, a resolução está de 
acordo com as determinações do TCU e 
do CNJ em relação à matéria. 

Concurso de artigos 
sobre assistência social

A Fiocruz prorrogou até 23/3 as ins-
crições para o Concurso de Artigos Jurí-
dicos sobre Direito à Assistência Social.

Voltado para bacharéis em Direito, o 
concurso tem quatro temas: O Direito à 
assistência social como área do conhe-
cimento jurídico; O papel do advogado 
no Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS); Assistência Social como direito 
universal e seu papel na efetivação dos 
direitos humanos; Desafios e propostas 
para a constituição do marco regulató-
rio da rede socioassistencial privada do 
SUAS. Os três primeiros colocados de 
cada tema serão premiados: o 1º lugar 
receberá R$ 4 mil, e os 2º e 3º coloca-
dos, um tablet.

Informações e inscrições pelo site 
http://concursoartigojuridico.fiocruz.br.


