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Amanhã: Andréa Oliveira D’Almeida 
Monteiro (14ª Vara), Reinaldo Lopes 
Rocha (NUASG), Luciana Amorim 
Trindade (9ª Vara), Ivoneide Teles de 
Santana (13ª Vara) e Renata Cruz 
Brandão de Souza (Turma Recursal).
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TRF1 transmite
palestra sobre o PJe 2.0 
na próxima quinta-feira

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região transmitirá no dia 02/08 (quinta-
-feira) a palestra “Processo Judicial Ele-
trônico – Pje 2.0 – Nova Geração”, na 
qual será feita a apresentação das fun-
cionalidades da nova versão do sistema. 
A videoconferência será transmitida no 
Auditório Ministro Dias Trindade desta 
Seccional.

A palestra será ministrada pelos ser-
vidores Andrey Leonardo Lima e Silva 
e Erick Gama Touret de Faria - NUPJE/
TRF1,  com transmissão a todas as Se-
ções e Subseções Judiciárias da 1ª Re-
gião em duas opções de horários: 1ª 
apresentação das 9h30 às 11h30; ou 2ª 
apresentação das 14h às 16h.

Seção Judiciária da Bahia e Fundação José 
Silveira firmam a parceria “Viver Bem”

A Seção Judiciária da Bahia, por meio 
do NUBES/Pro-Social, firmou parceria 
com a Fundação José Silveira para imple-
mentar diversas ações de saúde na Jus-
tiça Federal, direcionadas para os magis-
trados e servidores, durante o segundo 
semestre de 2018, tendo como slogan a 
frase “Viver Bem”.

Para definir quais serão essas ações, 
bem como o seu calendário, foi realiza-
da, no último dia 23/07, uma reunião 
do Diretor do NUBES, Luiz Quaresma de  
Melo Neto, com a equipe da Fundação 
José Silveira, chefiada pelo Coordenador 
de Saúde Ocupacional, Carlos Stagliorio. 

A primeira delas terá início na próxi-
ma quarta-feira, dia 08/08, com a “Ofi-
cina de Nutrição Avançada - lanches 
saudáveis”. A oficina, que ocorrerá no 
Auditório Ministro Dias Trindade, contará 
com duas turmas, para 15 participantes 
cada, às 11h e 15h, com duração de 30 
minutos. 

Nesta oficina, a Nutricionista da Fun-
dação José Silveira, Roberta Sá Barreto, 
irá ensinar a produção de lanches sau-

dáveis. Roberta orienta que “Os lanches, 
também chamados de refeições inter-
mediárias, são muito importantes por 
diversos motivos. Tais refeições, que 
devem ser pequenas e leves, não preci-
sam, necessariamente, ser feitas a cada 
2h ou 3h. A frequência dependerá do 
contexto nutricional no qual o indivíduo 
está inserido. A nutrição avançada e 
sustentável deve respeitar a individuali-
dade do sujeito. Sabe-se que o consumo 
do lanche ajuda a manter o metabolismo 
mais ativo, assim como contribui para o 
equilíbrio dos níveis glicêmicos e hor-
monais. Além desses aspectos, faz com 
que o indivíduo não chegue às refeições 
principais com muita fome, fato que, 
muitas vezes, leva ao consumo exagera-
do e de alimentos inadequados”.

Mas, o quê comer? Na oficina Nu-
trição Avançada - lanches saudáveis do 
“Viver Bem” você conhecerá algumas op-
ções interessantes e saudáveis. 

Os interessados em participar da Ofi-
cina e aprender a preparar lanches sau-
dáveis, rápidos, fáceis de transportar e 
consumir, deverão encaminhar a solicita-
ção para o  e-mail: eps.ba@trf1.jus.br, 
indicando o turno desejado. A inscrição, 
iniciada a partir hoje (31), se dará por 
ordem de chegada dos e-mails e ao limi-
te de 15 participantes por turno. Depen-
dendo da demanda poderão ser abertas 
novas turmas.

Periódicos da Biblioteca
O periódico abaixo se encontra dis-

poníveis na biblioteca. A leitura pode ser 
solicitada pelo ramal 2606.

Revista Centro de Estudos Judici-
ários do Conselho da Justiça Federal 
– CEJ - n. 73 – (set./dez. 2017) - Su-
mário: DIREITO ADMINISTRATIVO • 
O Controle Judicial da Discricionarie-
dade Administrativa no Estado Demo-
crático de Direito – The judicial review 
of administrative discretion in the light 
of the Democratic Rule of Law – Fer-
nanda Caroline Pelisser • O Princípio 
Dispositivo e a Sua Repercussão no 
Uso da Mediação pela Administração 
Pública Brasileira e Portuguesa – The 
principle of party disposition and its 
impact upon the use of mediation by 
both the Brazilian and Portuguese Pu-
blic Administrations – Fernanda Bra-
gança • A Doutrina Chevron: O Ocaso 
Anunciado? – The Chevron Doctrine: 
an announced downfall? – Paulo Ro-
berto Binicheski • Confiança Legíti-
ma, Leis de Procedimento e Processo 
Administrativo Latino-Americanos e 
Jurisprudência Brasileira: Diálogo Pos-
sível e Necessário – Legitimate expec-
tation, Latin-American laws for admi-
nistrative procedure/proceedings and 
the Brazilian caselaw: a possible and 
necessary dialogue – Laone Lago • DI-
REITO CONSTITUCIONAL • Breve Es-
tudo Hermenêutico-Epistemológico da 
Cláusula do “Devido Processo Legal” 
– Brief hermeneutical-epistemological 
study on the “Due Process of Law” – 
Carmen Silva Lima de Arruda • Os Ris-
cos da Atividade Policial – The risks of 
police activity – Kel Lúcio Nascimento 
de Souza • DIREITO PENAL • Respon-
sabilidade Penal da Pessoa Jurídica e 
a Competência da Justiça do Trabalho 
na Hipótese de Crime em Condições 
Análogas às de Escravos – Corporate 
criminal liability and the jurisdiction 
of labor courts for cases of slavery-
-like labor – Claudio Macedo de Souza 
e Eduardo Antonio Temponi Lebre • A 
Custosa Questão Carcerária Brasileira 
e as Inverdades Convenientes – The 
Brazilian problematic issue of its pri-
son system and its convenient deceit 
– Francisco Glauber Pessoa Alves • 
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA 
• Tutela Inibitória: a Eficácia da Juris-
dição Pela Superação da Perspectiva 
Monetizante – Prohibitory injunction: 
jurisdiction 0made effective by way of 
overcoming the monetary perspective 
– Tereza Aparecida Asta Gemignani • 
DIREITO TRIBUTÁRIO • Débitos da 
Unidade Matriz e Certidão de Regula-
ridade Fiscal para Filiais: Necessida-
de de Revisão da Jurisprudência do 
STJ – Parent company’s debts and tax 
clearance certification to its subsidia-
ries: the demand for reviewing the STJ 
case Law – Gilson Pacheco Bonfim e 
Ilana Bertagnolli • Os Efeitos do Fi-
nanciamento Eleitoral nas Dosonera-
ções Fiscais Brasileiras – The effects 
of electoral financing on Brazilian tax 
exemptions – Hélio Sílvio Ourém Cam-
pos e João Batista do Rego.


