
Aniversariantes
Hoje: Dra. Luísa Ferreira Lima Almeida, 
juíza federal substituta da 18ª Vara, 
Joana Pimentel Vianna (SECAD), Sel-
ma Oliveira (Feira de Santana), Rosele 
Carvalho Torres (NUCJU) e Helinalva 
Brandão Silva (Delta). Amanhã: Celes-
te Pimentel (23ª Vara), Iris Conceição 
Silva (Jequié), Sérgio Silva (ASSER-
JUF). Domingo: Dra. Cynthia de Araú-
jo Lima Lopes, juíza federal da 14ª 
Vara. Segunda-feira: Dr. Victor Cretella 
Passos Silva, juiz federal substituto da 
Subseção de Itabuna. Parabéns!!!
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Periódicos da Biblioteca
O periódico abaixo se encontra dis-

ponível na biblioteca deste fórum. A 
leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista de Direito Administrati-
vo e Constitucional n. 47. Sumário: 
•Desapropriação em favor de particular: 
proibição, limites e 
possibilidades – Car-
los Sundfeld, Jacin-
tho Câmara, Rodrigo 
Pagani de Souza; • 
Responsabilidade 
civil do Estado por 
atos jurisdicionais 
– Clèmerson Clève, 
Júlia Franzoni; • A 
aplicação dos princí-
pios de Direito Penal no Direito Admi-
nistrativo: uma análise do princípio da 
insignificância econômica – Luiz Blan-
chet, Emerson Gabardo; • Coisa julgada 
versus fiscalização de constitucionalida-
de – Apontamentos para compreensão 
dos artigos 475-L, II, § 1º, e 741, II, 
parágrafo único, do CPC – Edilson No-
bre Júnior; • A tributação e a dignidade 
da pessoa humana – Leonardo Freitas; • 
O casamento da supremacia legislativa 
com a Jurisdição Constitucional: lições 
da Grã-Bretanha para o Brasil – Gustavo 
Chehab; • Não concretização dos direi-
tos sociais: o que há por trás da escas-
sez de recursos? – Rafael Arruda.

A Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Mi-
nistro Sálvio de Figueiredo (Enfam) vai 
oferecer um curso para qualificar a ma-
gistratura nacional em temas relativos à 
violência contra a criança e o adolescen-
te, especialmente o combate à pedofilia. 
A escola formou um grupo de trabalho 
composto de magistrados, promotores, 
psicólogos, pediatras, psiquiatras e assis-
tentes sociais para desenvolver a capaci-
tação, que será oferecida à magistratura 
em outubro. 

O grupo de trabalho será coordena-
do pelo juiz auxiliar da Enfam, Ricar-
do Chimenti, e terá a participação de 
magistrados com ampla experiência no 
julgamento de questões envolvendo vio-

ENFAM capacitará juízes 
no combate à pedofilia 

lência contra a criança e o adolescente, 
como o desembargador José Antônio 
Daltoé Cézar, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, e a juíza Cristiana 
Cordeiro, do TJ do Rio de Janeiro.

“Esse curso surge da necessidade 
de os nossos magistrados estarem atu-
alizados quanto às especificidades dos 
crimes cometidos contra as crianças e 
os adolescentes, sobretudo nos casos 
de pedofilia, que requerem cuidados 
especiais ao longo de todo o processo”, 
avaliou a ministra Eliana Calmon, dire-
tora-geral da Enfam. 

A primeira reunião do grupo de traba-
lho acontecerá no dia 2 de setembro, na 
sede da Enfam, em Brasília.

Grupo Cantarolando faz ensaio 
público na reabertura do restaurante

O restaurante Gradin Grill passou a funcionar nesta quarta-feira no prédio sede desta Seção 
Judiciária. Para marcar a reabertura do restaurante, o Grupo Cantarolando, formado por servi-
dores desta Seção Judiciária, realizou um ensaio aberto antecipando duas canções que estarão 
no repertório do VII Encontro de Corais da Justiça Federal: Como 2 e 2 e Cavalgada.

O restaurante Gradin Grill funcionará de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30, 
para atendimento aos magistrados e servidores da Justiça Federal, e a partir das 
12h30, para o público externo. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas para os 
e-mails gradingrill@hotmail.com e gradingrill.gradin@facebook.com.

VII Congresso Nacional 
dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores Federais 
A Bahia sediará, de 4 a 7 de setem-

bro, o VII Congresso Nacional dos Oficiais 
de Justiça Avaliadores, envolvendo mais 
de 400 oficiais de justiça das Justiças 
Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar.

O evento está sendo organizado pelos 
oficiais de justiça avaliadores federais da 
Bahia. Mais informações pelo site www.
fenassojaf.org.br. 

Ressalte-se que no dia 5/9 comemora-
se o Dia Nacional do Oficial de Justiça.

Curso Nova Gestão 
e Liderança Moderna
Estão abertas as inscrições para o  

curso Nova Gestão e Liderança Moder-
na, destinado aos servidores detentores 
de função de natureza gerencial lotados 
em Salvador (diretores, supervisores, ofi-
ciais de gabinete e encarregados), a ser 
realizado nos dias 2, 3, 5 e 6/09, das 14 
às 18h, na sala de treinamento, totali-
zando 16 horas. 

As inscrições deverão ser realizadas 
até o dia de hoje, no endereço www.
ba.trf1.gov.br/processos/turmas.php. 
Após a inscrição, o servidor deve aguar-
dar a sua confirmação, pois será dado 
prioridade a quem necessita cumprir os 
requisitos constantes no art. 59 da Reso-
lução n. 03, de 10/03/2008-CJF.

Informações na SEDER (ramal 2602).

Projeto MELHORAção é tema do 
Encontro dos JEFs da 1ª Região

Dois meses após o lançamento do Pro-
jeto MELHORAção, a Coordenação dos 
JEFs da 1ª Região realizou, nesta quinta 
e sexta-feira, 29 e 30, o Encontro 2013 
dos Juizados voltado à discussão do proje-
to. Cerca de 80 participantes, entre juízes 
federais e servidores que atuam nos JEFs 
e em Turmas Recursais, se reúniram para 
trocar experiências e definir ações que re-
sultem no aperfeiçoamento dos juizados.

O MELHORAção consiste na execução 
de planos de ação elaborados pelas varas 
de JEFs nas seções e subseções da 1ª Re-
gião, de acordo com a realidade de cada 
uma, com o objetivo de obter melhorias 
nas rotinas de trabalho e criar um am-
biente de integração e compartilhamento 
de boas práticas. Numa etapa preliminar, 
as varas trabalharam individualmente 
ou em conjunto para definir o que seria 
o JEF ideal. As sugestões encaminhadas 
à Cojef, juntamente com as minutas dos 
planos de ação específicos, foram trazi-
das ao Encontro para serem discutidas e 
consolidadas.

As atividades foram abertas pela co-
ordenadora da Cojef, desembargadora 
Neuza Alves, representando também a 
Presidência do Tribunal, que discursou 
sobre o MELHORAção e agradeceu a to-
dos pelo envolvimento no projeto. “Este 
momento, pra mim, é de muita alegria 
por estar abrindo as portas da Cojef e do 
Tribunal para conversarmos”, afirmou. A 
mesa de abertura do Encontro também foi 
composta pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Arnaldo Esteves Lima, e 
pela diretora do Foro da Seção Judiciária 
do DF, juíza federal Gilda Sigmaringa Sei-
xas, representando os diretores de Foro de 
todas as seccionais da 1ª Região.

O ministro Arnaldo Esteves Lima de-
monstrou satisfação com o projeto, por 

permitir o aperfeiçoamento dos juizados, 
vistos por ele como “a maior inovação” 
da Justiça Federal. “Iniciativas como 
essa é que fazem o crescimento da nos-
sa Justiça”, declarou. 

Após a solenidade, uma mesa redon-
da foi formada para detalhar a concepção 
e execução da pesquisa “Acesso à Justiça 
Federal: dez anos de juizados especiais”, 
realizada pelo Ipea em parceria com o 
CJF. Os gargalos apontados pelo levan-
tamento serviram como ponto de partida 
do projeto MELHORAção. “A pesquisa 
é nacional, mas cabe a nós aproveitar 
o que for possível desse trabalho para 
aplicar à nossa realidade. E o mais im-
portante de tudo: compartilhar”, expli-
cou a desembargadora Neuza Alves.


