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Aniversariantes
Hoje: Mei Lin Lopes Wu Bandeira, juíza federal da 4ª Turma Recursal e Maria Rúbia 
Matos (Paulo Afonso). Amanhã: Antonio Oswaldo Scarpa (Juiz federal da 17ª Vara), 
Carlos Antonio Alves (20ª Vara), Jandira Leite Ferreira dos Santos Costa (NUCJU), Mi-
guel Ângelo Barbosa Aguiar (19ª Vara) e Geovana de Jesus Brito (Vitória da Conquista). 

Parabéns!

Painel 4 do “Café com Conhecimento” 
acontecerá no próximo dia 25/11

O Painel 4 do evento “Café com Co-
nhecimento 2016” cujo o tema é “Como 
os líderes podem abrir as portas do co-
nhecimento para as suas equipes?”, será 
realizado no dia 25 de novembro, na sede 
do TRF da 1ª Região,  das 14h às 16h. 

Seccionais e subseções interessadas 
poderão assistir ao evento pela internet, 
pois o painel será transmitido por video-
conferência.

O “Café com Conhecimento 2016” tem 
como objetivo divulgar os aspectos práti-
cos da implementação da Gestão do Co-
nhecimento na Justiça Federal da Primeira 
Região.

A ação educativa já contou com a re-
alização de outros três painéis (nos dias 
26/8, 23/9 e 21/10) que abordaram diver-
sos campos da gestão do conhecimento e 
seus desdobramentos no Poder Judiciário e 
que tiveram a participação de especialistas 
sobre a temática, acompanhados por me-
diadores e servidores do Tribunal.

Nas últimas edições os temas discuti-
dos foram: “Por que os órgãos da Admi-
nistração Pública precisam da gestão do 
conhecimento?”, “A Inovação no Poder Ju-
diciário como Diferencial em Tempos de 
Crise” e “Gestão de Conhecimento na Área 
Jurídica-Desafios e Perspectivas”.

33 artigos disputam espaço na 13ª Revista 
Jurídica da Justiça Federal da Bahia

A 13ª edição da Revista Jurídica da 
Justiça Federal da Bahia, edição comemo-
rativa do Jubileu de Ouro da Justiça Federal 
na Bahia, recebeu 33 artigos que disputam 
espaço na publicação. 

Em relação ao ano passado, temos 10 
artigos a mais. Os originais foram encami-
nhados aos juízes federais Saulo Casali, 
presidente da comissão editorial, Antonio 
Oswaldo Scarpa e Paulo Roberto Pimenta,  
que, em breve, informarão o resultado, a ser 
anunciado no jornal Justiça Federal Hoje, no 
site da Seccional e no nosso perfil no Fa-
cebook com os nomes dos autores selecio-
nados. Quatro sentenças também disputam 
espaço na nossa edição comemorativa.

Alguns dos temas escolhidos pelos au-
tores este ano são: “A Incidência dos Di-
reitos Fundamentais Entre Particulares”, 
“A Indefinição Uniforme dos Padrões de 
Normalidade X Interdição Civil da Mu-
lher”; “As Penas Processuais no Contexto 

da Duração do Processo 
Penal”, “Refugiados do 
Século XXI: Considerações 
Analíticas Sobre as No-
vas Formas de Refugiados 
Face ao Direito Interna-
cional Contemporâneo”, 
“Princípio da Fungibilida-
de X Princípio da Vincu-
lação Física”, “Judiciali-
zação da Política, Mínimo 
Existencial, Dignidade da 
Pessoa Humana, Utopia e 
Confiança”, “A Prescrição 
da Pretensão nos Atos de 
Improbidade Administrati-
va Praticados por Servido-
res Públicos” e “Violência 
Doméstica e Familiar Con-
tra a Mulher”.

Além desses, há tam-
bém trabalhos sobre os temas: “Panorama 
da Habitação Social na Região Metropo-
litana de Salvador”, “O Dano Moral nos 
Estados Unidos e seus Reflexos no Bra-
sil”, “Crianças e Adolescentes, Territórios 
Familiares e o Sistema de Acolhimento 
Institucional”, “Atos Infracionais: Concei-
to Analítico, Meios de Apuração e Família 
Como Prevenção”, “Breve Análise Acerca 
da Regressividade do Sistema Tributá-
rio Brasileiro Como Fator de Violação ao 
Princípio da Capacidade Contributiva”, 
“As Zonas Especiais de Interesse Social 
em Salvador sob a Visão de suas Respec-
tivas Comunidades”,“As Manifestações 
Populares e o Estado Democrático de Di-
reito”, “A Dignidade da Pessoa Humana e 
a Honra Individual”, A Alteração do Pre-
nome e do Gênero no Registro Civil do 
Transexual Não-Transgenitalizado”, “Por 
Uma Reflexão Constitucional – Penal da 
Disponibilidade da Própria Vida em um 
Contexto Eutanásico”.

E ainda artigos sobre: “Legitimidade do 
Estrangeiro Para Propositura da Ação Po-
pular”, “Impressões de um Juiz Brasileiro 
Sobre o Poder Judiciário do Reino Unido”, 
“Hermenêutica e Interpretação Jurídica”, 
“ Direitos Humanos e Direitos Fundamen-
tais: Mesmo Conteúdo com Significado 
Diferente”, “Considerações sobre as Pers-
pectivas da Matriz Energética Brasileira 
em um ambiente de Regulação pelo Esta-
do. Crise e Paradoxos da Atuação Judicial 
em Políticas Públicas no Setor Elétrico”,” 
A Teoria dos Jogos Como Técnica de Re-
solução de Demandas Judiciais Numa 
Abordagem à Luz da Ciência Hermenêu-
tica”, A Responsabilização do Portador de 
Transtorno de Personalidade Antissocial à 
Luz do Art. 26 do Código Penal Brasilei-
ro”, “A Proteção dos Refugiados no Brasil: 
Por uma Cooperação Internacional”, “A 
Reparação do Dano Moral Coletivo no Or-
denamento Jurídico Brasileiro”, “O Jubi-
leu de Ouro da Justiça Federal: Uma Visão 
Historiográfica” e “O Reconhecimento do 
Direito ao Esquecimento Como Forma de 
Proteção aos Direitos da Personalidade”.

O juiz federal Luiz Salomão Viana, titu-
lar da 20ª Vara, será agraciado no dia 30 
de novembro, em Brasília, com a Medalha 
do Mérito Legislativo por indicação do pre-
sidente da Câmara dos Deputados Rodrigo 
Maia. Trata-se da maior honraria concedi-
da pela Câmara e será concedida ao juiz 
federal em solenidade no Plenário Ulysses 
Guimarães

Criada em 1983, a Medalha Mérito 
Legislativo destina-se a distinguir e conde-
corar autoridades, personalidades, institui-
ções ou entidades, campanhas, programas 
ou movimentos de cunho social, civil ou 
militar, nacionais ou estrangeiros, que te-
nham prestado serviços relevantes ao Po-
der Legislativo ou ao Brasil. 

O indicado pode ser cientista, político, 
artista, enfim qualquer pessoa que em cer-
to momento da história do País realizou 
trabalho que teve repercussão e recebeu a 
admiração do povo brasileiro.

Juiz federal Salomão Viana receberá 
Medalha do Mérito Legislativo

Medalha é honraria máxima da Câmara dos Deputados
O juiz federal Salomão Viana fará 

companhia a um seleto grupo de pes-
soas e instituições que já receberam a 
medalha em anos anteriores, como os 
juízes federais Saulo José Casali Bahia 
e Sérgio Moro, a desembargadora fede-
ral Neuza Maria Alves da Silva, a mis-
sionária Dorothy Stang (in memoriam), 
a atriz Fernanda Montenegro, a médi-
ca sanitarista Zilda Arns e os Médicos 
Sem Fronteiras. 

O magistrado agradeceu a honra-
ria encaminhando à Presidência da 
Câmara dos Deputados a mensagem: 
“Na qualidade de Juiz Federal e de 
professor da Faculdade de Direito da 
UFBA, recebi a notícia da escolha do 

meu nome para ser condecorado com a 
“Medalha Mérito Legislativo” como uma 
homenagem que o Poder Legislativo fe-
deral presta não a mim, pessoalmente, 
mas ao trabalho desenvolvido por todos 
os juízes e por todos os professores. Nes-
te período difícil por que passa o país, 
é reconfortante perceber a sensibilidade 
da Câmara dos Deputados relativamente 
à importância das atividades da magis-
tratura e do magistério para a construção 
de uma sociedade justa e solidária.”

Posto Avançado dos JEFs 
de Itabuna é implantado 

na Faculdade FTC
O Posto Avançado de Atendimento dos 

JEFs de Itabuna foi implantado em soleni-
dade no dia 9/11, iniciando convênio entre 
a Justiça Federal em Itabuna e a FTC.

O evento ocorreu na Faculdade de Tecno-
logia e Ciências de Itabuna, com a presença 
do juiz federal Pedro Holliday, dos diretores 
de Secretaria da 1ª e 2ª Varas, dos servido-
res da Justiça Federal, do corpo docente e 
discente da FTC e demais convidados. 

O magistrado fez um breve histórico da 
implantação dos JEFs, abordando sua im-
portância e abrangência, entre outros aspec-
tos, e a relevância da inauguração do Posto 
Avançado para a celeridade processual.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do Sr. Ângelo Afonso Ferreira, pai 
da diretora da SECAD Manuela Affonso 
Ferreira Maciel, ocorrido ontem. A mis-
sa será às 16h na capela B do Cemité-
rio Jardim da Saudade e a cremação, 
às 16h30.


