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Aniversariantes  
Hoje: Hêica Souza Amorim, direto-
ra de Secretaria 13ª Vara, Patrícia 
Leite Aguiar de Souza (1ª Vara), Di-
nalvo Rodrigues dos Santos Júnior 
(Guanambi), Maria Thereza Chukr 
(Alagoinhas) e Cleópatra Freitas 
(Stefanini).
Amanhã: Manoel Carneiro Sepúlve-
da (NUCOD), Flávia Martins Barreto                                           
(Itabuna), Arian Correia de Mores                                             
(Teixeira de Freitas) e Flávio Pereira 
Cardoso (Áquila).

Parabéns!!!

Primeira Região na TV 
Edição 189

 Instituída comissão para criação de 
um sistema de processo administrativo di-
gital a ser adotado pela Justiça Federal da 
1ª Região;  Presidente Cândido Ribei-
ro participa de sua primeira sessão como 
membro efetivo do CJF;  Tribunal cria 
escritório de projetos para gestão da obra 
da nova sede;  Corrente no Piauí ganha 
uma subseção judiciária.  Participe: pri-
meiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Os agentes de seguran-
ça desta Seccional, côns-
cios da missão institucional 
que lhes é conferida pelas 
prerrogativas do cargo, re-
ceberam do juiz federal 
Ávio Novaes, então diretor 
do Foro, a missão de pro-
teger o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Gilmar 
Mendes nos dias 1º e 2 de 
junho quando sua excelência cumpria agenda nesta capital como palestrante prin-
cipal no Seminário e Fundamentos Jurídico do IPTU, promovido pelo IDP – Instituto 
de Direito Público e Secretária da Fazenda Municipal de Salvador que aconteceu no 
Othon Palace Hotel.

A equipe destacada para essa missão foi composta pelos servidores Joilton Pimen-
ta, Linaldo Menezes e Marcos Aguiar que usaram dos princípios básicos, utilizando 
equipamento próprio e público com características essencialmente ao bom desem-
penho das atividades empregadas para dotar o agente de segurança na proteção de 
autoridade nos  centros urbanos quer seja por meio de formação de equipe, por meio 
do reconhecimento, embarque e desembarque de viatura, itinerários a pé e os funda-
mentos da contra-inteligência para o devido êxito de uma missão.

Agentes de segurança desta Seccional 
fazem proteção a ministro do STF

Juiz federal baiano 
tem monografia 

publicada pelo CJF
A monografia intitulada “A Auto-

nomia Financeira do Poder Judiciário: 
Limites Traçados pelo Princípio da In-
dependência e Harmonia dos Poderes”, 
de autoria do juiz federal João Paulo Pi-
rôpo de Abreu, titular da Subseção Ju-
diciária de Paulo Afonso, foi introduzida 
em circulação nas várias instâncias do 
Poder Judiciário Federal no último dia 
29 de maio.

A publicação foi uma iniciativa do 
Centro de Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal, incluída na 
Série “Monografias do CEJ”, edição 
periódica do Conselho da Justiça Fe-
deral que seleciona trabalhos jurídicos, 
submetendo-os, previamente,  à crite-
riosa análise por parte de pareceristas 
designados.

Solidariedade
O servidor Jamesson André dos San-

tos, lotado na Seção de Legislação de 
Pessoal, está arrecadando valores para 
doação ao NACCI - Núcleo de Apoio ao 
Combate do Câncer Infantil (www.nacci.
org.br/site/Hp/institucional.aspx). 

A iniciativa do servidor deveu-se ao 
seu desejo de fazer um aniversário dife-
rente (ele fez aniversário ontem), solici-
tando doações para o NACCI no lugar de 
qualquer outro presente. 

Como Jamesson  está há pouco tempo 
nesta Seção Judiciária e, por conta disso, 
não tem contato com muitos colegas, ele 
solicitou ao JFH apoio para divulgar esta 
pequena ação para ajudar na compra de 
donativos para as crianças que passam 
por dificuldades devido ao câncer. O va-
lor arrecada será utilizada para compra 
de leite ou fraldas. 

12ª Revista Jurídica da Justiça Federal 
da Bahia será lançada com 17 artigos

A 12ª edição da Revista Jurídica da 
Justiça Federal da Bahia será lançada 
nesta sexta-feira, 6/6, na solenidade de 
transmissão do cargo de diretor do Foro, 
às 15h no Auditório Ministro Dias Trinda-
de. A 12ª edição circula com 17 artigos.

A comissão editorial da Revista Jurí-
dica foi composta pelo juiz federal  Ávio 
Novaes, presidente da comissão e diretor 
do Foro, e pelos juízes federais Fábio Mo-
reira Ramiro, Andréa Márcia Vieira de Al-
meida e Karin Almeida Weh de Medeiros. 

Os servidores que desejarem garantir 
seus exemplares devem comparecer ao 
lançamento uma vez que dos 400 exem-
plares impressos grande parte será enca-
minhada às bibliotecas jurídicas de todo 
o país, além de dois exemplares para 
cada autor participante da edição. 

Os 17 artigos escolidos pelos autores 
este ano são: “Tese de que o fim da pa-
ridade e integralidade dos proventos da 
aposentadoria não encerrou em 31 de 
dezembro de 2003”; “As novas perspec-
tivas da negociação coletiva do trabalho 

da administração pública face a ratifi-
cação e promulgação da convenção 151 
e da recomendação 159 da OIT pelo 
Brasil”; “A exigência de motivação nas 
dispensas de empregados públicos pe-
las empresas públicas e sociedades de 
economia mista”.

Além desses artigos, há também tra-
balhos sobre os temas: “O litisconsórcio 
ativo necessário e a sua eficácia ane-
xa”; “A extrafiscalidade dos tributos e a 
tutela ambiental”; “Drogas: tratamento 
legal alternativo sob a perspectiva de 
um novo sistema penal”; “Competência 
territorial no mandado de segurança e 
acesso à justiça”; “A atuação da Justiça 
Federal e do Ministério Público Fede-
ral no enfrentamento à corrupção em 
Salvador-Bahia”; 

E ainda artigos sobre: “A evolução 
criminológica do Direito Penal: aspec-
tos gerais sobre os crimes cibernéticos 
e a Lei 12.737/2012”; “Ensaio sobre a 
impossibilidade de reconhecimento da 
capacidade laboral para indeferimento 
de concessão de benefício previdenciá-
rio e/ou social ao absolutamente inca-
paz interditado por enfermidade ou de-
ficiência mental”; “Os mecanismos de 
controle da gestão pública sob o viés 
da Public Accountability: da aplicabi-
lidade da Lei da Improbidade Adminis-
trativa aos agentes políticos”; “Ativismo 
judicial X sistema de freios e contrape-
sos: implicações para o Estado demo-
crático brasileiro”; 

Outros temas selecionados foram: 
“Concessão de tutela antecipada irre-
versível. Legítima ponderação de prin-
cípios”; “Educação constitucional para 
jovens como fator de elevação da efe-
tividade da Lei Maior”;  “Os preceden-
tes judiciais sob a ótica da doutrina do 
Stare Decisis”; “Visão estereoscópica e 
monocular, paralaxe e suas implicações 
jurídicas” e  “A Tendência da Abstrati-
vização do Controle Difuso de Constitu-
cionalidade”.

Novos juizados, horário 
diferenciado e intérprete 
para o público da Copa

Faltando alguns dias para o início da 
Copa do Mundo, os Tribunais de Justiça 
dos Estados que receberão os jogos defi-
nem os últimos detalhes sobre a atuação 
dos juizados que funcionarão nos princi-
pais aeroportos das 12 cidades-sede. 

A ideia é manter estrutura do Poder 
Judiciário que possa resolver rapidamen-
te conflitos de consumo dos passageiros 
e também problemas na área de infância 
e juventude relacionados à circulação de 
crianças e adolescentes.

Após diversas reuniões, que vêm 
sendo realizadas desde a Copa das 
Confederações, o Fórum da Copa e os 
Tribunais de Justiça dos Estados que 
vão receber os jogos fecharam um acor-
do sobre as diretrizes de funcionamento 
dos juizados dos aeroportos no período 
do Mundial.

O acordo prevê que, de 5 de junho a 
20 de julho, os juizados dos aeroportos 
nas 12 cidades-sede funcionarão em re-
gime diferenciado: no mínimo duas horas 
antes de o primeiro voo chegar ou partir 
do aeroporto e até duas horas depois de 
o último voo chegar ou partir do mesmo 
aeroporto. 

Companhias aéreas que atuam nesses 
aeroportos também se comprometeram a 
manter prepostos sempre em contato com 
os juizados para agilizar a resolução dos 
problemas nesse período.

Fonte: CNJ


