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Aniversariantes
Hoje:  Denise Severo Fiscina (NUCAF), Flávio Lucas de Queiroz Dias (Eunápolis), 
Jorge Assis de Oliveira (VIPAC), Adriana Nunes de Lima Conceição (20ª Vara), 
Romário Silva Batista (NUCJU), Cláudio José Bonfim da Costa e Fabiana Feliciano 
Braz (ambos do NUCRE). 
Amanhã: Marcus Vinicius Santana Silva (NUTEC), Mainara Flávia das Neves Vas-
concelos (24ª Vara), Ronaldo David da Silva Segundo (19ª Vara) e Jôse de Souza 
Nascimento (15ª Vara). Parabéns
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Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

02/12/2005-Varas Federais inaugu-
radas em Feira de Santana e Juazeiro 
- Duas novas Varas Federais passam a 
compor a estrutura da Seção Judiciária 
da Bahia e tornam mais presente a atu-
ação da instituição no interior. Feira de 
Santana e Juazeiro contam agora com 
Subseções em solenidades conduzidas 
pelo presidente do TRF1, desembargador 
federal Aloísio Palmeira.

O desembargador Federal Antonio 
Ezequiel agradeceu o apoio do prefeito 
e do presidente da Câmara Municipal de 
Feira de Santana pela escolha do prédio 
que abriga a Justiça Federal e o empenho 
para doação do terreno que abrigará a 
sua sede definitiva. 

O coordenador da Subseção de Feira 
de Santana, juiz federal Dirley da Cunha 
Júnior, parabenizou os dois milhões de 
jurisdicionados e ressaltou a honra e o 
orgulho de estar à frente da primeira 
Vara Federal de Feira.

Juazeiro - O crescimento da Justiça 
Federal foi tema do discurso do pre-
sidente Aloísio Palmeira, que afirmou 
seu empenho em instalar as Varas Fe-
derais restantes determinadas pela Lei 
10.772/03 até março de 2006. 

A diretora do Foro, Mônica Aguiar, 
lembrou que foram 20 anos sem instalar 
uma vara federal no Estado após a de 
Ilhéus, bem como que foi necessário unir 
esforços para que as carências do juris-
dicionados do interior do estado fossem 
atendidas. “Estamos agora marcando a 
continuidade da jornada na interioriza-
ção da Justiça Federal”, afirmou.

O coordenador da Subseção de Jua-
zeiro, juiz federal Dimis Braga, lembrou 
que, 171 anos após a emancipação do 
município, a cidadania se instala defini-
tivamente em Juazeiro com a chegada 
da Subseção Judiciária, num marco in-
delével para a Justiça Federal e inexpug-
nável para seus cidadãos.

JFHHÁ DEZ ANOS

TRF1 confirma sentença da 6ª Vara 
que autorizou licitação por pregão para 

concessão de área comercial em aeroportos
A 5ª Turma do TRF da 1ª Região confir-

mou sentença da 6ª Vara que negou o pe-
dido da parte impetrante, pessoa jurídica,  
de vedar a utilização da modalidade pregão 
para a concessão de uso de área comercial 
no Aeroporto de Salvador. 

Na ação, a instituição impetrou manda-
do de segurança para impedir que o pregão 
fosse utilizado como modalidade de licita-
ção para a concessão de área comercial no 
Aeroporto de Salvador. Alegou a deman-
dante (1) a impossibilidade de utilização 
da modalidade pregão para a concessão 
de uso da área; (2) que o apelo econômico 
não pode se sobrepor à legalidade e à se-
gurança jurídica; (3) que o pregão presen-
cial não atende ao interesse público nem o 
interesse das empresas. Assim, pleiteava a 
reforma da sentença para declarar a ilegali-
dade da modalidade escolhida pela Infrae-
ro para a concessão da área.

O relator, desembargador federal Névi-
ton Guedes, esclareceu que a Lei 8.666/93 
estipulou que a venda de bens ou a conces-

são de direitos reais de uso se darão pela 
melhor oferta ou por lance, porém, não es-
tabeleceu qual o tipo de licitação deveria 
ser adotado.

Destacou ainda que a Lei 10.520/2002 
“não veda a utilização da licitação deno-
minada pregão na hipótese de conces-
são de direito real de uso, evidenciando 
a existência de lacuna legislativa no que 
se refere à modalidade de licitação a ser 
adotada em casos de concessão de uso de 
área pública em aeroporto administrado 
pela Infraero”.

Ressaltou que o Regulamento de Lici-
tações e Contratos da Infraero “não extra-
polou os limites de sua competência, uma 
vez que há previsão legal estabelecendo a 
utilização da modalidade pregão, do tipo 
maior lance, para a alienação de bens 
em leilão judicial”. E ainda que o Decreto 
3.725/2001, que dispõe sobre a regulari-
zação, administração, aforamento e aliena-
ção de bens imóveis da União não elegeu 
nenhuma modalidade específica.

Afirmou que a modalidade pregão “vem 
sendo utilizada pelos diversos TRFs, bem 
como pelo STJ, para cessão de uso oneroso 
de área para fins de exploração comercial 
de atividades de restaurante e lanchone-
tes, a exemplo do Ministério Público Fe-
deral/CE, no Pregão Presencial 03/2008 e 
do TRF da 4ª Região, no Pregão Presencial 
09/2009”.

Assim, o Colegiado negou provimento à 
apelação para manter a sentença que de-
negou a segurança pleiteada.

Fonte: TRF1

Prédio 2 dos JEFs dobrará 
tamanho do edifício atual

Quem não está reconhecendo a ilustra-
ção acima é porque não reparou que é a 
configuração que o atual Edifício Arx Touri-
nho terá em breve, quando estiver pronto o 
prédio 2, que se integrará ao atual dentro 
de alguns meses.

Os servidores que hoje trabalham nas 
Varas dos JEFs e das Turmas Recursais 
enfrentarão pouco tempo de desconforto, 
mas o resultado final será um ambiente de 
trabalho muito mais agradável e com mui-
to mais espaço de estacionamento e áreas 
comuns.

A Empresa Technologias Arquitetura e 
Engenharia deu início à obra que tem pre-
visão de 13 meses de duração com acrésci-
mo de mais de 300 vagas de garagem para 
magistrados, servidores e demais usuários.

Os estacionamentos atuais sofrerão al-
gumas mudanças. Serão interditadas 30 
vagas para a construção do barracão do 
canteiro de obras, porém ainda restarão 28 
vagas em um dos lados do prédio e outras 
30 vagas do lado oposto. Além disso, foi 
criada uma rampa atrás da guarita, onde 
haverá espaço para mais 40 veículos. 

Sarau Musical e Literário
O Centro de Arte e Cultura da Seção Ju-

diciária da Bahia e a ASSERJUF realizarão 
um sarau musical e literário nesta quarta-
-feira às 18h, como parte das tradicionais 
comemorações de final de ano.

O evento já tem participações confir-
madas do grupo Cantarolando, do Coral 
Nova Acrópole, do cantor e compositor Ro-
gério Grillo (esposo da servidora Tânia Re-
bouças), das cantoras Paula e Sílvia Leão 
(filhas da servidora Maísa Castro), além 
de servidores, terceirizados e estagiários, 
como Felipe Mota, Gésner Braga, Josenil-
do Gomes, Luiz Goulart, Rosane Cerqueira, 
Zacarias Vitorino, entre outros.

Interessou-se também? Então entre em 
contato com a Seção de Comunicação So-
cial, por meio dos ramais 2793 e 2616 ou 
pelo email secos.ba@ trf1.jus.br.

Programação de Natal
Além de participar da organização do 

Sarau Musical e Literário nesta quarta-
-feira, a ASSERJUF programou para esta 
semana as seguintes atividades:

Hoje - Brincadeira das Senhas na sede;

15/12- Entrega dos presentes da Árvore 
Solidária no Edf. sede;

16/12 - Entrega dos presentes da Árvore 
Solidária e Brincadeira das Senhas nos JEFs

18/12-Confraternização de final de ano.


