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23 artigos disputam espaço na 12ª Revista Jurídica
A 12ª edição da Revista Jurídica da 

Justiça Federal da Bahia recebeu 23 ar-
tigos de 23 autores que disputam espaço 
na publicação. 

Os originais foram encaminhados à 
comissão editorial composta pelos juízes 
federais Ávio Novaes, diretor do Foro, 
Fábio Ramiro, Andrea Almeida e Karin 
Medeiros que, em breve, dará o veredicto 
e então anunciaremos no jornal Justiça 
Federal Hoje e no site da Seccional os 
nomes dos autores selecionados.

Alguns do temas escolhidos pelos au-
tores este ano são: “A gorjeta e a prote-
ção à remuneração adquirida: o direito 
do trabalho à serviço daqueles que nos 
servem”; “O programa Bolsa Família 
como estratégia de combate à pobreza 
e suas fragilidades”; “Tese de que o fim 
da paridade e integralidade dos proven-
tos da aposentadoria não encerrou em 
31 de dezembro de 2003”; “As novas 
perspectivas da negociação coletiva do 
trabalho da administração pública face 
a ratificação e promulgação da conven-
ção 151 e da recomendação 159 da OIT 
pelo Brasil”; “A exigência de motivação 
nas dispensas de empregados públicos 
pelas empresas públicas e sociedades 
de economia mista”.

Além desses, há também traba-
lhos sobre os temas: “A solução ju-
risdicional: forma de promoção de 
sociedade isonômica internacional no 
século XXI”; “Perspectiva jurídica in-
ternacional para o século XXI”; “A ex-
trafiscalidade 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 Jus-
tiça Federal e do Ministério Público 
Federal no enfrentamento à corrupção 
em Salvador-Bahia”; “Por uma refle-
xão constitucional-penal da disponibi-
lidade da própria vida em um contexto 
eutanásico”; “A evolução criminológi-
ca do Direito Penal: aspectos gerais 
sobre os crimes cibernéticos e a Lei 
12.737/2012”

E ainda artigos sobre: “A Tendência 
da Abstrativização do Controle Difuso 
de Constitucionalidade”; “Os meca-
nismos de controle da gestão pública 
sob o viés da Public Accountability: da 
aplicabilidade da Lei da Improbidade 
Administrativa aos agentes políticos”; 
“Ativismo judicial X sistema de freios 
e contrapesos: implicações para o Es-
tado democrático brasileiro”; “Conces-
são de tutela antecipada irreversível. 
Legítima ponderação de princípios”; 
“Educação constitucional para jovens 
como fator de elevação da efetividade 
da Lei Maior”; “Os precedentes judi-
ciais sob a ótica da doutrina do Stare 
Decisis.”; “Visão estereoscópica e mo-
nocular, paralaxe e suas implicações 
jurídicas”.

Prédio da Subseção de Vitória da 
Conquista recebe nova denominação

A indicação do nome partiu do juiz 
federal da 1ª Vara da Subseção, João 
Batista de Castro Júnior, para homena-
gear o jurista, sociólogo, filósofo e pro-
fessor A. L. Machado Neto que, além de 
figura exponencial da Teoria Egológica do 
Direito, foi membro da Academia Baiana 
de Letras. De acordo com a resolução, a 
homenagem também visa a “que as rele-
vantes contribuições por ele prestadas à 
causa da Justiça Federal da Bahia sejam 
lembradas pelos magistrados e servido-
res das gerações futuras”.

Por sua biografia e notável saber, 
Antônio Luís Machado Neto tornou-se 
lente da Universidade de Brasília, então 
um projeto de formação intelectual cria-
do nos moldes inovadores e geniais de 
Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. O Golpe 
Militar de 64, porém, afastou-o das fun-
ções em 1965. A ditadura era, para ele, 
a negação de tudo quanto defendia, ide-
ologicamente - sendo um dentre tantos 
intelectuais que sofreram com as perse-
guições do regime de exceção que domi-
nou o país.

Atenção para o prazo 
de perícia final em 

tratamento odontológico 
Segundo  o regulamento geral do Pro-

Social, a perícia final deve ser realizada 
em até 8 dias úteis após a conclusão do 
tratamento odontológico. Após este prazo, 
será considerado abandono de tratamento 
com custeio integral. O prazo será conta-
do a partir da data do término do trata-
mento, informada no campo 41 da Guia 
de Tratamento Odontológico, que é a data 
do último procedimento realizado. 

As perícias devem ser marcadas por 
telefone ou pessoalmente, com a maior 
antecedência possível, já que o agenda-
mento depende de disponibilidade de ho-
rário dos consultórios odontológicos. 

No caso da Seccional, nenhuma GTO 
poderá ser entregue no Pro-Social sem o 
devido registro em formulário específico. 

No caso das Subseções, já foram co-
municados todos os peritos em Odonto-
logia solicitando agilidade nos agenda-
mentos de perícias, a fim de permitir o 
cumprimento do prazo estabelecido. 

 Mais informações no Setor de Odonto-
logia do Pro-Social (Rosane/Amauri) pelo 
telefone (71)3617.9224 ou pelo e-mail 
prosocialodontologia.ba@trf1.jus.br.

O presidente do TRF1 assinou, no dia 
15/7, a Resolução Presi/Cenag 13 que 
atribuiu o nome A. L. Machado Neto ao 
edifício da Subseção Judiciária de Vitó-
ria da Conquista.


