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

Revista Síntese de Direito Previ-
denciário n. 58 
(Jan–Fev /2014) . 
Sumário: • Da in-
constitucionalidade 
do Artigo 168-A do 
Código Penal: a ar-
bitrariedade de uma 
pena privativa de 
liberdade discrimi-
natória, despropor-
cional, excessiva e 
irracional! – Leonar-
do Amaral; •  Apro-
priação indébita previdenciária: crime 
omissivo formal de perigo concreto – 
Saulo Sarti, Amir Finocchiaro e Lucca 
Finocchiaro; • A aposentadoria especial 
para membros do Magistério – Gina Co-
pola; • Aposentadoria especial: um be-
nefício previdenciário extinto? – Sérgio 
Henrique Salvador; • Labirintos legais 
da aposentadoria do servidor público 
- Elói Martins e Ariane Cruz; • A im-
portância do Direito Previdenciário no 
currículo das instituições de ensino su-
perior no Brasil – Maria Izabel Cantali-
ce; • Comentários ao julgamento do RE 
567.985/MT e a declaração de incons-
titucionalidade parcial, sem pronúncia 
de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei n. 
8.742/1993 – Carolline Amaral.

Revista Dialética de Direito Proces-
sual n.131 (Fev/2014). Sumário: • 
Notas especiais a 
respeito do proces-
so previdenciário 
acidentário – Fer-
nando Rubin; • O 
agravo de instru-
mento e a altera-
ção do posiciona-
mento do STJ no 
caso de defeito de 
formação por falta 
das peças faculta-
tivas, mas essen-
ciais –  Gilberto Gomes Bruschi; • Do 
indeferimento da inicial e seus apelos - 
Juvêncio Viana; •  A evolução da tutela 
jurisdicional coletiva no Brasil – Marcos 
de Araújo Cavalcanti; • Eficácia vincu-
lante das decisões do STF no contro-
le concentrado de constitucionalidade 
– Oscar Valente Cardoso; • Recursos: 
noção e princípios – Pedro Roberto 
Decomain; • A inconstitucionalidade 
do art. 8º e seu parágrafo único da Lei 
12.514/2011 que impossibilita a pro-
positura de execução fiscal por parte de 
conselho profissional de valor inferior a 
quatro anuidades e permite a aplicação 
de sanções (políticas) – Sérgio Massaru 
Takoi; • O julgamento por amostragem 
no âmbito do STJ à luz de princípios 
processuais – Taiana Dal Grande; • O 
cabimento da ação cautelar inominada 
diretamente ao tribunal na pendência 
de admissão da apelação em ação de 
embargo de terceiro- Jean Carlos Dias

Seção Judiciária realiza transmissão dos 
cargos de diretor e vice-diretor do Foro

A Seção Judiciária da Bahia rea-
lizou na última sexta-feira, 6/6, a so-
lenidade de ratificação da posse dos 
juízes federais Iran Esmeraldo Leite e 
Dirley da Cunha Júnior na Diretoria e 
Vice-Diretoria do Foro. Os magistra-
dos foram designados para conduzir 
os trabalhos da Seccional até 2016 
e já estão no exercício do cargo des-
de o dia 1º de junho, quando houve 
mudança das diretorias de Foros de 
todas as Seções e Subseções Judiciá-
rias da Primeira Região.

 O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da Primeira Região, de-
sembargador federal Cândido Ribei-
ro, conduziu os trabalhos da mesa 
solene, que foi constituída com os 
novos dirigentes da Seccional, os de-
sembargadores federais aposentados 
Tourinho Neto e Antônio Ezequiel, o 
presidente do Tribunal de Justiça da 
Bahia, desembargador Eserval Ro-
cha; o procurador-chefe da Procuradoria 
da República na Bahia, Pablo Coutinho 
Barreto e o ex-diretor do Foro, Ávio No-
vaes. 

 A transmissão dos cargos de diretor e 
vice-diretor do Foro, ocupados anteriormen-
te pelos juízes federais Ávio Novaes e César 
Fonseca, aconteceu em clima de festa com 
a apresentação musical do grupo Cantaro-
lando, (foto abaixo) formado por servidores 
e colaboradores da Seccional, e do Coral 
da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM), sob a regência do maestro Edvan 
Barbosa, que homenagearam os novos diri-
gentes e os que deixaram os cargos. 

 Em sua despedida da direção do Foro, 
o juiz federal Ávio Novaes agradeceu a 
todos que colaboraram com sua gestão, 
afirmando ter feito o que pôde em prol 
dos servidores e magistrados. “Se eu não 
pude auxiliar a todos, fiz o que pude, fiz 

o possível para melhorar a vida de cada 
jurisdicionado, de cada magistrado do in-
terior e da capital”, disse.

 Na ocasião, o magistrado lançou ofi-
cialmente a 12ª edição da Revista Jurídica 
da Justiça Federal da Bahia, um periódico 
que objetiva ser espaço de debates e dis-
cussões jurídicas, questionamentos dos 
fundamentos teóricos e acadêmicos das 
várias correntes que militam na Justiça Fe-
deral baiana, além de ser um veículo de 
divulgação de ideias e do pensamento dos 
magistrados que compõem a Seccional. 

 Ao apresentar os novos dirigentes, o 
desembargador federal Cândido Ribeiro 
registrou sua satisfação de estar presente 
em momento tão especial da história de 
uma das maiores seccionais da Primeira 
Região. “Quero desejar ao Dr. Iran Esme-
raldo Leite e ao Dr. Dirley Cunha Junior 
muito sucesso na árdua missão que as-
sumem de administrar essa grande Seção 
Judiciária (...). Eu diria que, seguramen-
te, Bahia e Minas Gerais são estados-
-continentes, que têm dentro de si mais 
dois ou três estados, tamanhas suas fron-
teiras e diversidade regional”, afirmou o 
magistrado, lembrando que esse fato vai 
demandar muito trabalho e dedicação da 
nova administração. 

 Antes, o presidente agradeceu ao juiz 
federal Ávio Novaes pelo trabalho até en-
tão empreendido. “Quero fazer um regis-
tro de agradecimento e ao mesmo tempo 
parabenizar a ad-
ministração do juiz 
Ávio Novaes que se 
encerra de maneira 
exitosa”, declarou. 
“Sua excelência fez 
tudo o que era pos-
sível e muito mais”.

 Ao discursar, 
o novo diretor do 
Foro, Iran Esmeral-
do Leite, agradeceu 
as lições aprendi-
das com o pai e 
com o juiz Tourinho 

Neto, duas pessoas que, segundo in-
formou, tiveram grande importância na 
carreira do magistrado. Ele falou do de-
safio de administrar uma seccional do 
porte da Bahia, com 64 juízes, 1.080 
servidores e uma folha mensal no valor 
de 15 milhões de reais. “Parto agora 
para um novo desafio, que é a Dire-
toria do Foro, tal como me fora, em 
menor escala, a Coordenação dos Jui-
zados, também a Presidência das Tur-
mas Recursais; mas, como é de costu-
me, não fujo a desafios. E agora tenho 
por lema maior procurar não buscar 
soluções para os casos concretos, mas 
viabilizar para que meus colegas o en-
contrem”, afirmou.

 Entre as bandeiras levantadas pelo 
magistrado, duas ganharam destaque: 
a estruturação das Subseções Judiciá-
rias e a conciliação. “A preocupação 
minha imediata é o momento que nós 
vivemos, um momento de expansão 

muito grande, a construção de novas se-
des será um desafio que vou enfrentar; 
ao mesmo passo em que gostaríamos de 
implementar nas subseções experiências 
exitosas de conciliação que temos em ou-
tras seções”.

 Iran Leite disse que pretende admi-
nistrar com o apoio de magistrados e 
servidores, lembrando da experiência dos 
antecessores que conduziram a Diretoria 
do Foro da Bahia. “Cada um que passou 
pela Diref deixou um pouquinho de si 
ali, da forma de proceder, da forma de 
solucionar os problemas; e esse pouqui-
nho eu espero encontrar”. O magistrado 
também buscou no quadro da Justiça Fe-
deral as pessoas que irão trabalhar com 
ele neste biênio.

Ao final da solenidade, a ASSERJUF, 
como faz tradicionalmente a cada final de 
gestão na DIREF, através do seu diretor 
executivo Joilton Pimenta, entregou dois 
belos arranjos florais aos juízes federais 
Iran Leite e Ávio Novaes.

 Prestigiaram a solenidade, entre ou-
tras autoridades, mais de duas dezenas de 
juízes federais da Seccional, o juiz fede-
ral em auxílio à Presidência do Tribunal 
e ex-vice-diretor do Foro da Seccional da 
Bahia, César Fonseca, o secretário-geral 
da Presidência, Deyr Gomes Junior, servi-
dores e convidados.          

Fonte: TRF1


