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tos (ambas da 8ª Vara), Tales Matos 
Amorim (Vitoria da Conquista), Lycia 
Maria Sa de Figueiredo Nora (Ilhéus) 
e Alberto Ribeiro dos Santos (Áquila).
Domingo: Aline Cristiane Aguiar Pe-
reira (Turma Recursal),Catarina Braga 
e Rios Linder (Juazeiro) e Antonio Ed-
son Mascarenhas (Feira de Santana).
Segunda-feira: Sidnei José de Sousa, 
diretor do NUCJU, Adriana Gaudenzi 
Monteiro (20ª Vara), Cláudio Teixeira 
de Carvalho (NUCOD), Alessandro Cid 
Hora (NUCJU), Railda dos Santos (Ex-
press Clean) Ciro Augusto Rodriques  
Silva e Carlos Frederico Meira Cordei-
ro (ambos da 7ª Vara).
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JFH chega à edição 4 mil!

Hoje, com quase 18 anos de existên-
cia (a serem completados no dia 1º/8), 
nosso Justiça Federal Hoje chegou ao in-
crível e expressivo número 4 mil!

Nesses dezessete anos, iniciando na 
gestão do juiz federal Pedro Braga e sob 
a coordenação de mais de uma dezena 
de diferentes diretores do Foro, com 
reduzida equipe de dedicados servido-

res, o JFH sempre manteve um nível 
de qualidade, mesmo com mudanças 
anuais no comando da administração. 
Temos o orgulho da verdadeira façanha 
de ser o único jornal que continua em 

circulação diária entre todas as Seções 
Judiciárias do País.

Desde sua primeira edição e até hoje-
passaram pelas nossas páginas inúmeras 
notícias de posses, nascimentos, aposen-
tadorias, partidas de amigos, ações so-
ciais, atividades de integração, eventos, 
serviços de utilidade pública, enfim, uma 
infinidade de fatos.

Nesta oportunidade, nos sentimos 
cada vez mais motivados para honrar essa 
história, valorizar os que por aqui passa-
ram antes de nós e fazer um informativo 
com a mesma qualidade de sempre.

Que venham mais quatro mil!

ASSERJUF inaugura 
hoje sua sede própria
A ASSERJUF convida todos os seus 

associados para o coquetel de inaugura-
ção da sua sede própria que será realiza-
da hoje, às 18h, na Av. Ulisses Guima-
rães, n. 4582 - Sussuarana, ao lado do 
restaurante Ki Delícia.

A casa própria da Associação dos 
Servidores não significa mudança da AS-
SERJUF, pois o seu escritório e demais 
instalações continuarão funcionando, a 
critério da Direção do Foro, no Fórum 
Teixeira de Freitas e Edifício Anexo, man-
tendo a entidade o mais próxima possível 
dos seus associados.

A Diretoria da ASSERJUF justifica a 
decisão de adquirir o imóvel vizinho em 
razão do conhecido problema de exigui-
dade do espaço do escritório, que não 
permite a guarda de material e arquiva-
mento de documentos. 

Os associados que compareceram à 
última assembléia da ASSERJUF foram 
informados da aquisição do imóvel, en-
tenderam a necessidade do novo espaço 
e aprovaram sua compra.

Em janeiro de 2004, o JFH publicou a 
notícia que destacamos abaixo.

29/01/2004 – Presidente do TRF1 
visita futuras instalações dos JEFs/Ba - 
O presidente do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, desembargador federal 
Antônio Augusto Catão Alves, esteve 
visitando, ontem à tarde, as obras que 
estão sendo realizadas para abrigar os 
novos Juizados Especiais Federais. 

O presidente esteve acompanhado 
do diretor do Foro, juiz federal Evan-
dro Reimão dos Reis, da juíza federal 
da 12ª Vara, Mônica Neves Aguiar da 
Silva e do juiz federal substituto da 16ª 
Vara, Régis de Souza Araújo, que atua 
em função de auxílio no Juizado Espe-
cial Federal da Bahia.

Na oportunidade, ficou estabelecido 
que as novas Varas do Juizado serão ins-
taladas no início de março. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Corregedoria Nacional de Justiça retornará 
ao TJBA para dar continuidade à correição 

Uma equipe da Corregedoria Nacional 
de Justiça voltará ao Tribunal de Justiça 
da Bahia em fevereiro, para dar continui-
dade à correição instaurada em abril de 
2013 por meio da Portaria n. 21. 

O trabalho resultou no afastamento 
preventivo do presidente do TJBA, desem-
bargador Mario Hirs, e da ex-presidente 
da Corte, desembargadora Telma Brito, 
que respondem a processos administrati-
vos disciplinares no Conselho Nacional de 
Justiça por problemas na gestão de preca-
tórios e omissões administrativas.

Na época, a correição foi motivada 
por indícios de descumprimento, pelo 

Tribunal de Justiça da Bahia, de deter-
minações anteriores da Corregedoria Na-
cional de Justiça, feitas nas gestões dos 
ministros Gilson Dipp e Eliana Calmon.

 Na primeira fase da correição, a Cor-
regedoria identificou também irregulari-
dades nos serviços notariais e de regis-
tro, como  a ausência de realização de 
concurso, que contraria a determinação 
de inspeção anterior do órgão.

Segundo a Portaria n. 95, que dá conti-
nuidade ao trabalho, os alvos da correição 
serão as unidades administrativas e judi-
ciais de 1º e 2º grau, além dos órgãos pres-
tadores de serviços notariais e de registro. 

O juiz federal da 3ª Vara, Pompeu 
de Sousa Brasil, indeferiu pedido de li-
minar do Ministério Público Federal na 
Bahia na Ação Civil Pública n. 46989-
39.2013.4.01.3300 contra a Associa-
ção de Policiais e Bombeiros e de seus 
Familiares no Estado da Bahia - Aspra, e 
três de seus dirigentes, em razão da gre-
ve da PM da Bahia ocorrida em 2012. 

O MPF pede que a Aspra pague R$ 
15,8 milhões à União referente ao di-
nheiro empreendido no deslocamento 
das Forças Federais à Bahia e ainda a in-
disponibilidade dos bens dos requeridos, 
inclusive ativos financeiros.

O magistrado indeferiu o pedido 
de indisponibilidade dos bens levando 
em conta a magnitude e o alcance da 
providência antes sequer da oportuni-
dade do contraditório. Segundo a de-
cisão: “é certo ainda que os fatos im-
putados aos ex-dirigentes da ASPRA, 
embora de evidente gravidade (com 
conseqüências notórias, ainda vívidas 
na memória dos soteropolitanos), não 
foram, prima facie, vocacionados ao 
enriquecimento patrimonial dos seus 

Juiz federal indefere pedido de 
liminar do MPF contra Associação 
de Policiais e Bombeiros da Bahia

protagonistas, voltando-se, em verda-
de, ao fomento de aspirações gerais da 
categoria a que pertencem(iam) ditos 
réus. Essa característica, se não os exi-
me de reprimenda (à vista dos meios 
empregados), de outro lado não sugere 
a decretação emergencial de bloqueio 
de bens e ativos, à falta, inclusive, 
de demonstração de que existam tais 
recursos em valor minimamente apro-
ximado do montante que se quer ver 
ressarcido ao erário.”

Finaliza sua decisão o juiz federal pre-
sumindo que a ASPRA não foi concebida 
apenas para liderar greves ou tumultos 
urbanos, e que desempenha papel as-
sociativo, congregando servidores, “que 
não se posicionam nos mais aquinhoa-
dos estamentos remuneratórios da Ad-
ministração Pública”.

Pontua o magistrado que o indeferi-
mento do pedido liminar não vincula ou 
compromete “o desate final da lide, se-
quer impossibilita a reiteração de medi-
das de resguardo no curso do processo, 
propugnadas que sejam sob novos cená-
rio e estágio da instrução”

O corregedor Nacional de Justiça, mi-
nistro Francisco Falcão, acompanhará a 
abertura da correição, no dia 3 de feve-
reiro, às 9 horas, e participará da posse 
da nova gestão do Tribunal, no mesmo 
dia, pela manhã.

A correição no Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia prossegue até o dia 5 de 
fevereiro e os trabalhos serão realizados 
todos os dias das 9h às 18h.

Durante a correição, não haverá sus-
pensão dos trabalhos forenses, que deve-
rão prosseguir regularmente.

Fonte: CNJ


