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Hoje: Luiz Carlos Bittencourt Goulart 
(SECOS), Marcos Antonio Oliveira de 
Souza   (10ª Vara), Fernando da Cruz 
Souza (Turma Recursal), Gabriela Oli-
veira Lima (Barreiras) e Victória Costa 
(Avante). Amanhã: Arthur Jose Santos 
Nicory (NUCRE), Avani Cristia Néri 
Gomes (NUCJU), Márcia Jessiara Lo-
pes de Sá (Campo Formoso), Joyleine 
Rocha Cairo (19ª Vara), Beatriz Cris-
tina Novaes (Alagoinhas), Amilton de 
Jesus Lopes (Contrate). 
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Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca deste fórum. 
A leitura pode ser solicitada por meio 
dos ramais n. 2606 e 2795.

Revista Síntese de Direito Públi-
co n. 55 (Jan-Fev/2014). Sumário: 
• Corte Européia de 
Direitos Humanos - 
a guerra ao terror e 
o caso “Al-Jedda x 
Reino Unido” – Va-
nessa Souza; • In-
timidade e pessoas 
notórias. Liberda-
des de expressão 
e de informação e 
biografias. Conflito 
entre direitos funda-
mentais. Ponderação, caso concreto 
e acesso à Justiça. Tutela específica 
e indenizatória – Ana Paula de Bar-
cellos; • Identidade constitucional no 
Estado Federal. Uma concepção legi-
timadora – Gabriel Fortes; • Dimen-
sões dos direitos fundamentais à luz 
de uma comparação de níveis textu-
ais de Constituições – Peter Häberle; 
• A técnica da modulação dos efeitos 
da decisão e a sua aplicação pelos Ju-
ízes, Tribunais e Conselhos de Justiça 
– Gustavo Chehab; 

Revista de Direito Administrati-
vo (RDA) n. 262 (Jan-Abr/2013). 
Sumário: • As 
transformações do 
estado regulador – 
Giandomenico Ma-
jone; • Por um lar 
no mundo: funda-
mentos jusfilosófi-
cos do instituto da 
adoção como direi-
to humano – Paulo 
Daflon Barrozo; • 
Direito e conse-
qüência no Brasil: em busca de um 
discurso sobre o método – Mariana 
Pargendler e Bruno Salama; • A Ad-
ministração Pública nas sociedades 
da informação e do conhecimento – 
Diana Tello e Edilson Lima; • A boa 
administração pública na proteção 
da fauna: considerados os princípios 
da prevenção e da precaução e o de-
ver de motivação dos atos adminis-
trativos – Natália de Campos Grey; • 
Responsabilidade civil do Estado por 
denegação do acesso à justiça – Lu-
cas Hayne Barreto; • Administração 
Pública e códigos de conduta – An-
dré Saddy. 

Solicitação de bens 
permanentes

A SEPAT informa que o período de so-
licitação de bens permanentes de 2014 
se encerrará no próximo dia 31. Os pedi-
dos devem ser justificados e encaminha-
dos à SEPAT, via e-mail ou ofício.

Conheça os benefícios de ser 
 um associado da ASSERJUF

Você conhece a ASSER-
JUF? Sabe quais os benefícios 
do associado? Sabe quais ser-
viços a associação oferece? 

O servidor associado da 
ASSERJUF dispões de uma as-
sociação de classe que existe 
desde os anos 70 voltada só 
para ele e suas necessidades. 

*Assistência Jurídica - Se 
o associado precisar de auxílio 
nas questões jurídicas, o advo-
gado da ASSERJUF atende no 
escritório e a ASSERJUF paga 
os honorários.

*Saúde e Beleza - Com 
massagens, fisioterapia ou ser-
viços de beleza, o associado 
pode cuidar da saúde no Es-
paço Terapêutico e ficar mais 
bonito(a) no Espaço Beleza.

*Locadora de Filmes, Xerox e Espaço Cyber - Com acervo de mais de 1.000 
títulos entre lançamentos e clássicos, o fim de semana do associado pode ficar mais 
divertido. Ele ainda conta com serviços de cyber, impressão e digitalização.

*Convênios e parcerias - A ASSERJUF tem inúmeros convênios com academias, 
cursos de inglês, hotelaria, escolas, faculdades, lojas e muitos outros serviços que 
dão grandes descontos. Ainda há os excelentes convênios com a Promédica, Odonto 
System e Vitalmed. E o associado ainda conta com serviços de táxi sem cobrança de 
taxa de chamada e com pagamento via débito autorizado na data do salário.

*Informação - Toda semana a ASSERJUF leva informação para o associado via 
Falajuf e dispõe de página no Facebook e um novo site (www.asserjuf.org.br/novo).

*Eventos e Brindes - O papel da ASSERJUF é reunir e congregar servidores ativos 
e aposentados realizando diversos eventos como Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos 
Pais, Caminhada Ecológica, Dia das Crianças, Final de Ano etc. Nos eventos sempre 
há presentes para os associados e brindes personalizados. 

Para mais informações, ligue: (71)3617-2638

STF julgará a validade 
da audiência sobre via 
expressa de Salvador
A audiência pública para discutir a Li-

nha Viva — via expressa entre a BR 324 
e o Aeroporto de Salvador, orçada em R$ 
1,5 bilhão, está sendo contestada pela 
Defensoria Pública da União no STF.

O órgão pede a anulação da decisão 
judicial que validou a audiência públi-
ca, além da suspensão do edital até o 
julgamento final da Ação Civil Pública 
que discute a legalidade da conferência. 
Segundo a DPU, o projeto não apresenta 
proposta de realocação de 3 mil famílias 
nem define o recurso para isso.

Eleição de representante dos servidores 
no Conselho Deliberativo do Pro-Social 

Votação terá início amanhã
Estão disputando os votos dos servido-

res ativos da Justiça Federal no Conselho 
Deliberativo do Pro-Social os servidores 
Eliane do Socorro Alves da Silva, Marcos 
Alvim Pereira e Rita Olívia Anneys Cardoso.

Os representantes serão eleitos para 
mandato de dois anos, sendo permitida 
a recondução. A votação será realizada 
pela intranet, de 24 a 31/7 e podem 
votar todos os beneficiários titulares em 
exercício no Tribunal e nas Seções Judici-
árias. A votação ocorrerá exclusivamente 
pela intranet do Portal do TRF1.

Segundo a Resolução/Presi/Secbe 26, 
de 25/11/2010, que aprovou o regimen-
to interno do Conselho Deliberativo do 
Pro-Social, no seu art.6º define que

 Ao Conselho Deliberativo compete:

I – zelar pela qualidade, eficácia, pelo 
prestígio e desenvolvimento dos serviços 
e benefícios oferecidos pelo Programa;

II – apreciar e aprovar as propostas da 
Secbe relativas à:

a) criação e implementação de planos 
e programas de assistência; b) regulamen-
tação de procedimentos operacionais rela-
tivos aos programas e serviços realizados 
por meio do Pro-Social; c) contratação de 
profissionais especializados para a Justi-

ça Federal de 1º e 2º graus da Primeira 
Região, a serem pagos com recursos do 
Programa; d) autorização do pagamento 
de despesas e contratação de serviços 
não amparados por credenciamentos e 
contratos firmados, quando superiores a 
cinco vezes o valor da maior contribuição 
prevista na Tabela de Contribuição Men-
sal para o Pro-Social;

III – examinar proposta de alteração 
dos valores e percentuais da contribuição 
mensal dos titulares;

IV – avaliar os atos dos administra-
dores e verificar o cumprimento de seus 
deveres legais e regulamentares;

V – avaliar e acompanhar os serviços 
e benefícios, bem como os resultados fi-
nanceiros apresentados pela administra-
ção do Programa;

VI – analisar, com vista à aprovação, 
propostas/projetos que visam à contrata-
ção de serviços.


