
Edição n. 4.080. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 26/05/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes - Hoje: Dr. Pedro Alber-
to Holliday, juiz federal da Subseção de 
Itabuna, Soraia Borges (NUCAF), Kátia 
Arnold (24ª Vara), Camila Maciel (Ita-
buna), Cristiano José Cabral (7ª Vara), 
Marcelo Cardoso Rocha (6ª Vara), José 
Rosa (23ª Vara) e Márcia Santana de 
Souza (Bom Jesus da Lapa). Amanhã: 
Mucio da Cunha (Barreiras), Evandro 
Kappes (Bom Jesus da Lapa), Floripes 
Feitosa (NUCAF), Jacqueline Bene-
vides (Juazeiro), Macio Profeta (NU-
CJU), Ikaro Amorim  (6ª Vara) e Vitória 
Argolo (Turma Recursal). Parabéns!!!

Em maio de 2004, o JFH publicou a 
notícia que destacamos abaixo.

18/05/2004 – Dra. Mônica Aguiar  
é a nova diretora do Foro- A juíza fe-
deral Mônica Neves Aguiar da Silva 
assumiu ontem a Diretoria do Foro, su-
cedendo o juiz federal Evandro Reimão 
dos Reis, em solenidade presidida pelo 
desembargador federal Aloísio Palmei-
ra Lima, presidente do TRF1.

A nova diretora do Foro tem a inten-
ção de levar a Justiça Federal aos mais 
necessitados. Durante seu mandato, 
ela pretende realizar audiências itine-
rantes de Juizados Especiais Federais 
para atendimento em cidades distan-
tes da capital, implantar varas no inte-
rior do estado e iniciar a construção da 
sede dos JEFs no terreno de 30.000 
m² doado pelo Governo do Estado à 
União. A escritura do terreno doado 
foi assinada durante a solenidade de 
posse pelo secretário de Governo, Rui 
Tourinho, e pelo presidente do TRF1.

A nova administração pretende, 
também, agilizar o andamento pro-
cessual utilizando a tecnologia infor-
matizada em todas as fases, desde a 
autuação até a sentença final.

18/05/2004- SECAD sob nova 
direção - O bacharel Sidinei José de 
Souza é o novo Diretor da Secretaria 
Administrativa. Sidinei Souza foi no-
meado pelo TRF1, por meio do Ato 
n. 700/2004, e empossado hoje pela 
manhã, no gabinete da Diretoria do 
Foro. Estiveram presentes à posse a 
diretora do Foro, juíza federal Mônica 
Neves Aguiar da Silva, o juiz federal 
Evandro Reimão dos Reis, a diretora 
da ASSERJUF, Patrícia Farias, os dire-
tores de Núcleos e servidores da área 
administrativa e da 12ª Vara. 

JFHHÁ DEZ ANOS

O juiz federal João Batista de Castro 
Júnior, titular da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista e pro-
fessor adjunto da Universidade do Estado 
da Bahia, proferiu, no último dia 19/5, 
palestra de abertura na aula magna do 
Mestrado “Saúde e Direito”, implantado 
em Vitória da Conquista pela Fundação 
Oswaldo Cruz em parceria com a Facul-
dade Independente do Nordeste e a Pre-
feitura Municipal. 

O evento ocorreu no auditório do Cen-
tro Municipal de Atendimento Especia-
lizado e o magistrado foi convidado da 
Fiocruz.

O magistrado lembrou que a polêmica 
travada por ocasião da “Revolta da Vaci-
na”, em 1904, que deixou em posições 
contrárias Ruy Barbosa e Oswaldo Cruz, 
deveu-se ao isolamento das duas pers-
pectivas metódicas então empregadas, 
já que a da Medicina se comportou de 
forma estritamente indutiva, baseada na 
repetição e observação de regularidade 
em um certo número de casos, como 
aconteceu nas pesquisas realizadas em 
busca da vacina contra a varíola, e a do 
Direito agiu de modo fundamentalmente 
dedutivo, sustentada nas garantias jurídi-
cas individuais. 

Segundo ele, a controvérsia na atua-
lidade poderia ser bem menos conflitiva, 
sendo perfeitamente factível a conver-
gência das duas perspectivas, dado o 
pluralismo metodológico em que ambas 
cientificamente se apoiam.

 Ao final, parabenizou a iniciativa, 
augurando que seja mutuamente benéfi-
ca aos dois ramos do conhecimento en-
volvidos, citou casos emblemáticos que 
podem servir como pontos de discussão 
e agradeceu pelo convite ao pesquisador, 
professor e chefe da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca, o pneumo-
logista Dr. Hermano Albuquerque. 

Mais notícias no endereço: www.
pmvc.ba.gov.br/v2/noticias/aula-magna-
-marca-o-inicio-das-aulas-do-mestrado-
-em-saude-e-direito-da-escola-nacional-
-de-saude-publica.

Juiz federal profere aula magna 
de Mestrado a convite da Fiocruz

Subseção Judiciária de Irecê 
recebe visita do diretor do Foro

O diretor do Foro desta Seção Judici-
ária, juiz federal Ávio Novaes esteve em 
visita à Subseção Judiciária de Irecê na 
última quarta-feira, 21/5. O servidor Se-
leno Sá Barreto Bouzas também acom-
panhou o magistrado na visita. 

Na oportunidade, o diretor do Foro re-
alizou visita técnica à sede da Subseção 
com o objetivo de conhecer “in loco” sua 
realidade, demonstrando satisfação com 
as dependências da sede.

Dr. Ávio Novaes reuniu-se com o juiz 
federal diretor da Subseção Judiciária de 
Irecê, Eudóxio Cêspedes Paes, com a di-
retora de Secretaria da Unidade, Andrea 
Ferreira Leite, e com os demais servido-
res daquela vara, que lhe deram as boas 
vindas.

Em seu discurso, o diretor do Foro 
ressaltou a importância do trabalho dos 
servidores e magistrados e sua função na 
Justiça Federal, tendo se colocado à dis-
posição para dirimir qualquer dificuldade 
encontrada, ainda que nesses últimos 
dias no exercício da Direção do Foro. 

Aproveitando o ensejo, o juiz federal 
Eudóxio Paes ressaltou dados importan-
tes referentes às atividades já desem-
penhadas na Subseção, como o valor 
total das RPV’s expedidas no ano de 
2014 (R$ 1.923.260,08 na Vara e R$ 
6.069.445,10 no JEF), total de partes 
beneficiadas (90 na Vara e 593 no JEF), 
bem como o total de sentenças proferi-
das (206 na Vara e 1.265 no JEF). 

O magistrado ressaltou que foi auto-
rizado pela COJEF o 1º mutirão de audi-
ências do JEF Adjunto da Subseção, para 
12 a 16 de agosto, uma iniciativa de evi-
dente importância jurídica e forte caráter 
social, já que permitirá a inclusão sócio-
-econômica de várias pessoas que, hoje, 
encontram-se no aguardo do reconheci-
mento de benefícios previdenciários.

Portaria do TRF1 altera 
horário e prazos nos 

dias de jogos da Copa
A Portaria Presi/Secge 180 de 

22/5/2014 dispõe sobre o expediente e 
os prazos processuais na Justiça Federal 
da 1ª Região durante a realização de jo-
gos da Copa do Mundo.

Ficam suspensos os prazos proces-
suais e o expediente interno e externo 
nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, 
Cuiabá, Manaus e Salvador, nos dias em 
que sediarem partida de futebol de qual-
quer Seleção Mundial;

O expediente nos dias de jogos do 
Brasil será das 8h às 13h com compen-
sação posterior. Ficam ressalvados os 
feriados declarados pelo Poder Público, 
municipal ou estadual nas datas e loca-
lidades onde se realizarão as partidas, 
que deverão ser previamente comunica-
dos ao Tribunal.

Os prazos processuais que vencerem 
nos dias em que não houver expediente 
ou que houver redução de expediente fi-
cam prorrogados para o primeiro dia útil 
subsequente. Fica mantida, a apreciação 
de ações, procedimentos e medidas de 
urgência que visem a evitar perecimento 
de direito.


