
Aniversariantes
Hoje: Shirley Rogéria da Silva (Ilhéus), 
Luceval Gomes (Juazeiro) e Elisangela 
Silva de Moraes (20ª Vara). Amanhã: 
Christiane Nassar Pinho (Alagoinhas), 
Diane Nassar Pinho (15ª Vara), Sara 
Fonseca Lima (NUCJU) e Thaís Almei-
da Santos (Turma Recursal). 
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Portaria dispõe sobre criação 
da Subseção de Bom Jesus da Lapa
O presidente do TRF da 1ª Região, 

desembargador federal Mário César Ri-
beiro expediu a Portaria PRESI/CECGE 
148, de 16/09/2013 que dispõe sobre 
a criação da Subseção Judiciária de Bom 
Jesus da Lapa, a ser instalada no dia 15 
de outubro próximo, integrada por Vara 
Federal Única, estruturada e organizada 
de acordo com a Resolução/Presi/Cenag 
22 de 19 de dezembro de 2012.

O município de Santana passará da 
jurisdição da Subseção Judiciária de Bar-
reiras para a  jurisdição da Subseção Judi-
ciária de Guanambi a partir da instalação 
da Subseção de Bom Jesus da Lapa.

Os critérios de redistribuição dos pro-
cessos são os fixados no Provimento/Co-
ger 52 de 19/10/10 e outros que vierem 
a ser editados pela Corregedoria Regional 
da Justiça Federal da 1ª Região.

A Vara Única de Bom Jesus da Lapa pos-
sui competência geral e JEF Adjunto cível e 
criminal. A fim de concluir as providências, 
ficam suspensos os prazos processuais e o 
expediente externo de 15 a 25/10/2013, 
ressalvada a apreciação de ações, procedi-

mentos e medidas de urgência que visem a 
evitar o perecimento de direito e a garantir 
a liberdade de locomoção.

A jurisdição da nova Subseção abran-
ge os seguintes municípios, transferidos 
das jurisdições das Subseções Judiciárias 
de  Barreiras e Guanambi: Bom Jesus 
da Lapa, Boquira, Brotas de Macaúbas, 
Canápolis, Cocos, Coribe, Feira da Mata, 
Ibipitanga, Ibotirama, Igaporã, Ipupiara, 
Jaborandi, Macaúbas, Morpará, Oliveira 
dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de San-
tana, Santa Maria da Vitória, São Félix do 
Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, 
Sítio do Mato e Tabocas do Brejo Velho.

I Torneio de Futebol e 
Dominó da ASSERJUF
A Associação dos Servidores da Jus-

tiça Federal realiza no próximo dia 29/9, 
último domingo deste mês, o I Torneio 
de Futebol e Dominó da ASSERJUF, no 
Clube da OAB, a partir das 9h.

 O evento esportivo será uma pequena 
homenagem da ASSERJUF aos atletas ser-
vidores, terceirizados e estagiários da Justiça 
Federal. Por isso, todos podem participar.

As inscrições devem ser feitas no es-
critório da ASSERJUF até o dia 25/9.

Os juízes participantes do Curso Prá-
tico sobre Improbidade Administrativa, 
realizado entre 9 e 11 de setembro em 
Salvador apresentaram sugestões para 
acelerar os julgamentos envolvendo su-
postos atos de improbidade administra-
tiva contra os municípios baianos ou o 
Estado da Bahia. O curso foi uma inicia-
tiva da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados - Minis-
tro Sálvio de Figueiredo em parceria com 
o Tribunal de Justiça da Bahia e também 
foi realizado com juízes das Comarcas 
próximas a Ilhéus e Juazeiro. 

O curso reuniu 32 juízes do TJBA e 
magistrados especialistas em Direito Pú-

Juízes elaboraram sugestões para agilizar 
julgamento de ações de improbidade na Bahia 

blico e Processo Civil convidados pela 
Enfam para debater diversos temas so-
bre a aplicação da Lei de Improbidade 
Administrativa a partir da análise de ca-
sos concretos que tramitam no estado. 
Divididos em grupos de trabalho, eles 
tiveram a chance de discutir e apresentar 
soluções para as complexidades encon-
tradas nas ações de improbidade. 

Entre as sugestões elaboradas duran-
te o encontro, está a criação de um grupo 
itinerante de servidores do Judiciário para 
identificar e encaminhar adequadamente 
as ações de improbidade que estão paradas 
em diversas comarcas. Foi verificado que 
muitas dessas ações estavam classificadas 

de modo inadequado em outras categorias. 
Também foi sugerido que os tribunais pa-
dronizem e disponibilizem modelos de atos 
de comunicação e ordinatórios – além de 
despachos relativos às ações de improbi-
dade, facilitando o trâmite processual e evi-
tando o retrabalho pelos magistrados.

Os cursos sobre Improbidade Admi-
nistrativa foram criados conjuntamente 
pela Enfam e o CNJ, visando a quali-
ficar os juízes para o cumprimento da 
Meta 18 do Judiciário. A Meta fixou 
que sejam julgadas até o final de 2013 
todas as ações sobre improbidade ad-
ministrativa distribuídas até 31 de de-
zembro de 2011

Agentes de segurança 
desta Seccional serão 
treinados pelo Exército

O Comandante da 6ª Região Militar, 
general Racine Bezerra Lima Filho, rece-
beu, no dia 4 de setembro, o juiz federal 
Carlos D’Ávila Teixeira, representando a 
Direção do Foro desta Seção Judiciária.

O general Racine colocou-se à dispo-
sição da Seccional para auxiliar nas dili-
gências necessárias à aquisição de equi-
pamentos de segurança e que dependam 
de autorização daquela instituição militar, 
assim como no treinamento dos agentes de 
segurança judiciária na Bahia.

Durante a gestão do juiz federal Carlos 
D’Ávila na DIREF, os agentes de segurança 
fizeram, com estrutura e condições cedi-
das pela Polícia do Exército, um excelente 
curso de segurança de autoridades. 

A Seção Judiciária da Bahia busca, 
desta forma, estreitar os laços de coopera-
ção com as Forças Armadas, para contar 
com o seu auxílio nos cursos de capacita-
ção anual dos agentes de segurança, obri-
gatórios pela Lei 11.416/2006. 

O supervisor da SEVIT, Luiz Augusto Al-
meida, também esteve presente na visita 
ao Comandante da 6ª Região Militar.

Fumantes morrem
dez anos antes

dos não-fumantes
Dois grandes estudos recém publi-

cados mostraram que homens e mu-
lheres que fumam morrem, em média, 
dez anos mais cedo do que o restante 
da população. Além disso, a proba-
bilidade de fumantes falecerem por 
câncer de pulmão ou outras doenças 
relacionadas ao tabagismo, que antes 
era maior entre os homens, agora é 
equivalente para ambos os sexos. 

Esses trabalhos, feitos por especia-
listas americanos e canadenses, estão 
presentes na revista The New England 
Journal of Medicine.

Uma dessas pesquisas analisou 
o histórico de 113.752 mulheres e 
88.496 homens fumantes ou ex-fuman-
tes. Segundo o estudo, o tabagismo tira 
dez anos de vida de um fumante adulto. 
No entanto, parte desses anos pode ser 
recuperada caso o indivíduo abandone 
o vício: a pesquisa revelou que parar de 
fumar entre 30 e 40 anos pode devol-
ver até nove anos de vida um fumante. 
Caso o vício seja abandonado entre 40 
e 50 anos de idade, são até seis anos 
de vida recuperados e, depois dos 65 
anos, quatro anos de vida. 

Os resultados ainda mostraram que 
fumantes de 25 a 79 anos de idade têm 
o triplo de chance de morrer do que pes-
soas da mesma faixa etária. Além disso, 
pessoas que nunca fumaram apresen-
tam o dobro de chance de chegar aos 
80 anos de idade do que fumantes.
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