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Aniversariantes
Hoje: Arivaldo Almeida Guanais (18ª 
Vara), Karoline Santana Sena Olivei-
ra (Eunápolis) e Márcia Marques da 
Silva (22ª Vara). Amanhã: Murillo Go-
mes Moreira (Vitória da Conquista), 
Cynara Emanuela Figueiredo Rêgo 
(Itabuna), Luiza Gonçalves Maia da 
Silva (17ª Vara) e Micaele da Silva 
Ferreira (Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: 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.

Edição n. 185
 Presidente Cândido Ribeiro empos-

sa novos diretores do TRF1;  Instituído 
Sistema de Informações e Estatísticas da 
Justiça Federal da 1ª Região;  Detalhes 
da solenidade de posse dos novos diri-
gentes do TRF1.  Participe: primeirare-
giaonatv@trf1.jus.br.

Salvador é sede do XIV Congresso 
Brasileiro de Direito do Estado

Questões práticas e atuais da atuação do Poder Público serão debatidas no XIV 
Congresso Brasileiro de Direito do Estado, que se realizará em Salvador, no Bahia 
Othon Palace Hotel, entre 7 e 9 de maio. Já confirmadas as presenças de renoma-
dos palestrantes que debaterão temas referentes ao exercício da autoridade e às 
garantias básicas do cidadão no Brasil. 

Dentre os temas que serão debatidos no evento destacam-se, “Audiências Públi-
cas e participação no processo administrativo e legislativo: Questões práticas”, “Lei 
anticorrupção e Lei de Improbidade Administrativa: O que muda com a provação da 
Lei 12.846/2013?”,” Tribunais Superiores e Tributação”, Direito Tributário e Desen-
volvimento: Políticas Públicas de Fomento e Serviços Públicos”, “Responsabilidade 
do Estado e Controle Público”, “Tributação e Direitos Fundamentais”, e “Eficácia das 
Garantias Fundamentais dos Administrados no Direito Público Brasileiro”.

 Dentre os palestrantes estão o ministro do STF Roberto Barroso, o ex-presidente 
do STF Carlos Ayres Britto, Celso Bandeira de Mello, Dalmo Dallari, Paulo Roberto 
Lyrio Pimenta, entre outros. Informações no site www.direitodoestado.com.br/DE.

Leis anti-fumo reduzem 
em 25% as doenças 

ligadas ao tabagismo

Um estudo que analisou as conse-
quências das leis anti-fumo em diver-
sos países concluiu que essas medidas 
têm, sim, um impacto direto e rápido 
sobre a saúde da população. Segundo 
pesquisa da Universidade da Califór-
nia, a aplicação desse tipo de legisla-
ção, como por exemplo, a proibição o 
fumo em restaurantes e bares, é capaz 
de reduzir rapidamente o número de 
internações decorrentes de doenças 
como as cardiovasculares ou as respi-
ratórias. Essa diminuição ocorre tanto 
entre os fumantes quanto entre pesso-
as expostas ao fumo passivo.

Os autores do estudo revisaram 45 
pesquisas que analisaram, durante um 
ano, as consequências de 33 leis anti-
-fumo aplicadas em diversos países. 
As conclusões foram publicadas no 
periódico Circulation, da Associação 
Americana do Coração

Segundo os resultados, as legisla-
ções que proíbem o fumo em bares, 
restaurantes ou no trabalho diminuem, 
no período de um ano, em 15% as 
hospitalizações por ataque cardíaco; 
em 16% as internações por AVC; e em 
24% as hospitalizações por problemas 
respiratórios, como asma ou doença 
pulmonar obstrutiva crônica. A pes-
quisa ainda mostrou que as leis mais 
abrangentes — ou seja, que proíbem 
o fumo em bares, em restaurantes e 
também no trabalho — são as que 
provocam os maiores benefícios.

Esses resultados apoiam a posição 
da Associação Americana do Coração, 
que acredita que leis anti-fumo deve-
riam se estender a todos os ambien-
tes de trabalho e lugares públicos. 
Legislações mais fortes significam 
reduções imediatas nos problemas de 
saúde relacionados ao tabagismo, o 
que acontece em decorrência da di-
minuição do fumo passivo e do núme-
ro de pessoas que deixam de fumar 
por causa dessas leis.

Sua
Saúde

Justiça Federal da Bahia homenageia 
desembargador federal e jurista baianos 

com a medalha Aliomar Baleeiro
A Direção do Foro da Seção Judiciária 

da Bahia convida a todos os servidores e 
magistrados para a cerimônia de outorga 
da medalha Aliomar de Andrade Baleei-
ro, comenda máxima outorgada pela nos-
sa Seccional, ao desembargador federal 
Cândido Moraes Pinto Filho, do TRF da 
1ª Região, e ao jurista e professor Tho-
mas Bacellar da Silva.

A homenagem ocorrerá nesta sexta-
feira, às 17h, no Auditório Ministro Dias 
Trindade. 

A Comenda Aliomar Beleeiro foi insti-
tuída em 2005 e se destina a homenage-
ar personalidades baianas ou vinculadas 
à Bahia que tenham contribuído para o 
aprimoramento dos serviços judiciários 
neste Estado, especialmente os de com-
petência da Justiça Federal da Bahia.

Com a outorga da honraria, nossa 
Seccional e suas Subseções Judiciá-
rias retribuem aos homenageados pelos 
seus reiterados esforços na valorização 
do nosso Estado e do nome da Justiça 
Federal baiana no cenário nacional, jun-
tando-se ao seleto grupo daqueles que já 
receberam a medalha Aliomar Baleeiro: 
a ministra Eliana Calmon e os desembar-
gadores federais Aloísio Palmeira Lima, 
Antonio Ezequiel da Silva, Fernando Tou-
rinho Neto, Olindo Herculano de Mene-
zes e Neuza Alves da Silva.  

O evento terá a participação do Grupo 
Cantarolando, regido pelo maestro Edvã 
Barbosa e formado por servidores, esta-
giários e terceirizados desta Seção Judi-
ciária que executará canções dedicadas 
aos homenageados.

O NUCRE informa que os servidores 
optantes pelo Anexo II – TCU (Autori-
zação de acesso) e que já entregaram o 
mesmo para a SECAP estão dispensados 
de prestar as informações anuais sobre 
bens e rendas por todos os anos seguin-
tes, enquanto forem servidores da Justi-
ça Federal da Bahia em qualquer condi-
ção (do quadro, removidos pelo SINAR, 
requisitados para Função Comissionada- 
FC ou Cargo em Comissão-CJ).

Para aqueles que têm dúvida se já 
optaram pelo Anexo II – TCU, em anos 
anteriores, há uma forma de verifica-
ção: entrar no sistema SARH>>>Menu 
do Servidor>>>Declaração de 
Bens>>>Entrega Declaração de Bens 
Identificada>>>Na aba: Arquivos An-
tigos/Recuperar Arquivos e verificar nos 
anos registrados se há registro do Tipo 
4. O tipo 4 significa preenchimento do 
Anexo 2 – TCU (Autorização de acesso). 

Veja como identificar se já houve a 
opção de informação de rendimentos 

utilizando-se do Anexo II -TCU


