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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Argilandes Carvalho Guedes (15ª 
Vara), Arimar dos Santos Oliveira (NU-
ASG), Elise Dias Machado Lima (19ª 
Vara), Ingrid Oliveira Figueiredo (Turma 
Recursal), Micheline Bacelar Pereira 
(4ª Vara), Larissa Mendes Correia (Je-
quié), Andressa dos Santos de Jesus (7ª 
Vara), Carine Cruz dos Anjos (NUCRE) 
e Jéssica Ferreira de Jesus (Turma Re-
cursal). Amanhã:  Ana Claudia Oitaven 
Pamponet (3ª Vara), Ana Luiza Sam-
paio Simões de Carvalho (NUCJU), Ana 
Paula dos Reis Meira (Jequié), Jéssica 
Alves de Carvalho (16ª Vara), Fernanda 
Oliveira Amorim (Turma Recursal).

Parabéns!
EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judici-
ária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Revisão: Márcia Magalhães. Estagiários de Jornalismo: Isabel Portela e João Victor Tourinho Gomes. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: 
jfh@trf1.jus.br.

Solicitação de bens 
permanentes à SEPAT
A SEPAT informa que durante todoo mês 

de julho estará aberto o período de solicita-
ção de bens permanentes de 2017. Os pe-
didos devem ser justificados e encaminha-
dos à SEPAT, via e-mail ou ofício, até 31/07.

As unidades podem relacionar móveis, 
equipamentos eletrônicos e de informática.

A SEPAT pretende agilizar o processo 
de compra, por isso, pede que a solicitação 
seja enviada o mais breve possível.

Oficiais de Justiça desta Seccional são 
elogiados pela Administração por excelência 

em trabalho na Subseção de Bom Jesus da Lapa

A DIREF e a Subseção Judiciária de 
Bom Jesus da Lapa registraram elogios aos 
oficiais de Justiça Nélio Leal Vilas Boas e 
Manoel Pinto da Costa Neto, bem como ao 
agente de segurança Arimar dos Santos Oli-
veira pelos excepcionais serviços durante o 
Mutirão de Cumprimento de Mandados na 
Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa 
no período de 21/5 a 3/6/2017.

Tendo em vista a importância do Muti-
rão de Cumprimento de Mandados, o juiz 
federal titular da Subseção de Bom Jesus da 
Lapa, Leonardo Hernandez Santos Soares 
solicitou o apoio da DIREF, que determinou 
que a CEMAN desse a assistência necessá-
ria para o cumprimento das diligências.

Deslocando-se de Sal-
vador, os oficiais de Jus-
tiça, em nove dias úteis, 
cumpriram 160 mandados 
em 250 diligências com 
participação da Polícia Mi-
litar, Codevasf, Caixa Eco-
nômica, Companhia Inde-
pendente de Policiamento 
Especializado (CIPE/Serra-
do) e a VALEC.

As diligências se deram 
nas zonas urbana e rural 

de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho e 
Sítio do Mato, com dezenas de intimações 
de Reintegrações da Codevasf ao longo da 
BR 349  e imissões na Posse da VALEC 
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

No sábado, dia 27/05, foram realizadas 
11 diligências nas zonas rural e urbana, do 
município de Sítio do Mato em razão da 
necessidade do serviço para cumprimento 
da meta e da maior probabilidade de en-
contrar os rurícolas em suas casas.

Os oficiais enfrentaram muitas dificul-
dades nas diligências nos assentamentos 
de Riacho dos Cavalos e Vale Verde pela 
dificuldade de acesso, com estradas esbu-

racadas, lugares ermos e muita poeira, lo-
cais distantes quase 100 km da cidade de 
Bom Jesus da Lapa. Em um único dia os 
servidores percorreram 265km.

Outras dificuldades foram encontradas 
como endereços incompletos, sinalização 
insuficiente dos logradouros, numeração 
inexistente ou duplicada, calor de 40°C, 
baixa umidade do ar e poucas horas de 
sono. A equipe iniciava os trabalhos às 7h 
e, às vezes, passava das 22h lavrando as 
certidões no prédio da Subseção. 

Notas dignas de registro: o valoroso tra-
balho da Polícia Militar que acompanhou 
os servidores nas diligências de Reintegra-
ções e Busca e Apreensão de veículos, ga-
rantindo a segurança para que os oficiais 
trabalhassem, além do empenho e a pre-
sença constante do agente de segurança 
Arimar Oliveira, chamado de modo cari-
nhoso como “nosso oficial ‘ad hoc’”. 

Nélio Vilas Boas e Manoel Pinto regis-
tram a recepção e urbanidade com que fo-
ram tratados, o trato lhano e incentivador 
do juiz federal Leonardo Soares, o apoio do 
diretor de Secretaria Edir Lopes de Oliveira 
Jr. e a colaboração de todos os servidores 
da Subseção de Bom Jesus da Lapa.

PGR afirma que saída para crise 
está na política, e não no Judiciário

O procurador-geral da República Ro-
drigo Janot afirmou que as recentes in-
vestigações e denúncias contra políticos 
não devem ser encaradas como ataques 
do Ministério Público Federal à atividade 
política do país. A uma plateia de jorna-
listas, ele afirmou que “sem a política 
não há solução, porque não há solução 
do Judiciário para as crises que o Brasil 
enfrenta”.

Janot participou do 12º Congresso da 
Associação Brasileira de Jornalismo Inves-
tigativo e disse que os órgãos de Estado 
estão funcionando, ainda que não na ve-
locidade esperada pela sociedade. Com 
bom humor, defendeu as negociações 
de delação premiada firmadas pelo MPF 
e disse que a instituição tem poder para 
prometer redução de pena ou até mesmo 
imunidade.

A jornalista Renata Lo Prete, que con-
duziu a conversa, afirmou que o entendi-
mento do procurador-geral diverge da sub-
procuradora Raquel Dodge, indicada para 
assumir a PGR no biênio 2017-2019. 
Raquel declarou em debates que o Minis-
tério Público não faz dosimetria de pena, 
conforme o jornal Valor Econômico. Janot 
reconheceu a diferença de entendimento, 
mas negou qualquer atrito com sua prová-
vel sucessora.

“Não tenho nada contra a doutora Ra-
quel (...) Estava na lista tríplice [formula-
da pela Associação Nacional dos Procura-

dores da República], colegas a veem como 
uma boa procuradora. As divergências são 
normais.” O mesmo tom diplomático foi 
usado quando a entrevistadora citou o mi-
nistro Gilmar Mendes, do STF: “Não tenho 
nenhum conflito com ele, zero”, declarou.

Ainda sobre a delação premiada de Jo-
esley Batista, que baseou denúncia contra 
o presidente Michel Temer,  Janot insistiu 
que a imunidade penal foi necessária dian-
te dos fatos revelados e declarou que “fa-
ria tudo de novo, com certeza”. “Ganhou 
a sociedade brasileira, ganhou o interesse 
público, com a cessação da prática em se 
desvendar essa organização que praticava 
crime em detrimento do Estado.”

O acordo, segundo ele, não impede 
investigações e denúncias contra fatos 
antigos e não revelados nem contra fatos 
novos, como a suspeita de que os donos 
da JBS manipularam o mercado financeiro 
com compra de dólares antes das denún-
cias.

O atual chefe da PGR também consi-
derou naturais divergências sobre a co-
laboração premiada, já que o instituto é 
novo no Brasil. E negou que o Ministério 
Público seja o grande responsável por 
vazamentos de informações sigilosas de 
investigações. “Na grande maioria das ve-
zes, o resultado do vazamento é ruim para 
o MP”, afirmou. Janot deixa a chefia da 
PGR em setembro. 

Fonte: CONJUR

Ler faz bem à saúde

A leitura é alternativa de diversão e 
relaxamento, mas o que poucos sabem 
é que há motivos científicos para amar 
os livros. 

1- Ler aumenta a expectativa de 
vida- Pessoas que dedicam mais de três 
horas por semana à leitura tendem a vi-
ver pelo menos dois anos a mais do que 
quem não lê. Observações feitas por 12 
anos com mais de 3 mil pessoas mostra-
ram que os 17% que liam ao menos 3,5 
horas por semana tinham menos chan-
ces de morrer.

2- Ao ler, sua criatividade é forta-
lecida - Quem lê ficção tem mais ten-
dência a aceitar pensamentos ambíguos 
e entender diferentes aspectos de um 
mesmo assunto. Isso significa que, gra-
ças à leitura, é mais fácil encontrar alter-
nativas diferentes no dia a dia.

3- Ler ajuda a diminuir o estres-
se- Ler por apenas seis minutos ajuda 
a diminuir cerca de 68% dos níveis 
de estresse. Isso foi o que percebe-
ram pesquisadores da Universidade de 
Sussex ao notarem que após o breve 
período de tempo os voluntários ti-
nham queda na frequência cardíaca e 
conseguiam relaxar os músculos. Du-
rante a leitura, diferentes partes do cé-
rebro são estimuladas

4- Ler estimula diferentes partes 
do cérebro- Cientistas provaram isso 
notando que o fluxo sanguíneo aumen-
tou em certos locais do órgão: Prestar 
atenção em textos literários requer co-
ordenação de várias funções do siste-
ma cognitivo.

5- Ler diminui as chances de ter 
demência - Estudo publicado na concei-
tuada revista Neurology mostra que pes-
soas que têm o hábito de leitura preser-
vam por mais tempo suas habilidades 
mentais. A pesquisa foi feita com 294 
indivíduos. Aqueles que afirmavam ler, 
escrever e jogar jogos frequentemente ao 
longo da vida tinham menos chances de 
desenvolver demência.
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