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Aniversariantes

QUINTA

Doação de Sangue

M

O servidor Niccoló Marangon (Sub-
secretaria de Recursos Extraordiná-

rios, Especiais e Ordinários – SRE-
EO) solicita a doação de sangue do 

tipo B negativo (B-) ao Hemope, 
em nome de Mário Marangon (pai 
do servidor), que está internado na 

UTI do Hospital Português.

Comunidade jurídica perde o desembargador federal 
emérito José Baptista de Almeida Filho

DOU publica Lei que estabelece mais segurança 
para magistrados

CNJ antecipa 
sessão ordinária

Juiz Federal  
Gustavo Melo Barbosa

SJCE
Vanessa Maria de Luna Ramos
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
José Bartolomeu dos Santos
Gabinete da Presidência
Carla Patrícia dos Santos
Subs. Mat. e Patrimônio

ARQUIVO

Foi publicada ontem, no Diário 
Oficial da União, a Lei 12.694, que 
altera trechos do Código Penal, 
do Código de Processo Penal e 
do Código Brasileiro de Trânsito. 
Entre as mudanças, o novo tex-
to estabelece novas regras para 
segurança e proteção dos magis-

trados e dos prédios da Justiça, 
no julgamento de  processos e 
procedimentos que tenham por 
objeto crimes praticados por 
organizações criminosas. De acor-
do com a Lei, os tribunais ficam 
autorizados, no âmbito de suas 
competências, a tomar medidas 

O Conselho Nacional de Justiça an-
tecipou a 151ª sessão ordinária do 
Plenário. Inicialmente marcada para 
terça dia 31, a sessão agora será na 
segunda, dia 30, às 14h, de acordo 
com a Portaria 89, assinada pelo 
ministro Ayres Brito, presidente do 
CNJ e do Supremo Tribunal Federal.

orreu no final da tarde de 
ontem (25), no Hospital 
Português, em Recife, o 

desembargador federal emérito 
José Baptista de Almeida Filho. O 
magistrado estava internado há dez 
dias naquela unidade hospitalar, em 
tratamento contra o câncer. José 
Baptista deixa a esposa, Rosimary 
Matias Braz de Almeida; e os filhos 
José Baptista Neto, também juiz 
federal; Taciana e Clarissa. O se-
pultamento será nesta quinta-feira 
(26/7), às 11h, no cemitério Morada 
da Paz.
Magistratura - Natural de Palmares 
(PE), José Baptista tinha 72 anos de 
idade. Formou-se em direito pela 

Faculdade de Direito da Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE). 
Advogou no período de 1970 a 
1972; foi juiz do trabalho, de 1972 
a 1984; juiz federal, a partir de 1984 
e desembargador federal, atuando 
no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5), a partir de 2000.  O 
desembargador foi presidente da 
Quarta Turma do TRF5, no período 
de 2000 a 2003, corregedor ge-
ral da 5ª Região, de março/2003 a 
março de 2005, e presidente desta 
Corte durante o biênio 2007/2009. 
Depoimentos:
“Eu lamento o falecimento do co-
lega e amigo José Baptista, com 
quem convivi neste Tribunal por 

muitos anos. Era um magistrado de 
muita seriedade, de muita compe-
tência e sempre dedicado inteira-
mente à Justiça” - desembargadora 
federal Margarida Cantarelli.
“Conheci o Desembargador José 
Baptista quando do meu ingres-
so na Justiça Federal, nos idos de 
1990, mas passei a ter um contato 
mais próximo por ocasião da nos-
sa chegada a esta Corte, em 2000, 
oportunidade em que atuamos 
juntos na 4ª Turma. A partir de en-
tão, pude reconhecer o juiz íntegro, 
seguro, que abraçava a magistra-
tura com devoção, sem descuidar 
de suas outras grandes paixões: 
Rosie e filhos, os livros e os vinhos. 

O autor de “Desengavetados” fará 
falta à comunidade jurídica da 5ª 
Região.” - desembargador federal 
Luiz Alberto Gurgel de Faria.
“Lamento a morte de Baptista, um 
lutador em favor do direito. Na 
sua presidência exerci o cargo de 

vice-presidente e juntos procura-
mos fazer, dentro das limitações de 
estilo, o melhor em favor do Po-
der Judiciário Federal. Que Deus o 
guarde” - desembargador federal 
Paulo Gadelha.
“Conheço doutor Baptista da Justi-
ça Federal há 25 anos. Posso dizer 
que se tratou de um homem muito 
honesto, muito sério, de grande de-
dicação à Justiça, de grande cultura, 
não só jurídica, mas, também, lite-
rária. Pude testemunhar na atuação 
de doutor Baptista o propósito de 
sempre servir à Justiça, de agir com 
dignidade e prestar a melhor tute-
la jurisdicional no exercício da sua 
função” - desembargador federal 
Manoel Erhardt.

para reforçar a segurança por 
meio do controle de acesso aos 
prédios, mediante identificação, 
instalação de câmeras de vigilân-
cia, detectores de metais. A Lei foi 
sancionada na última terça-feira, 
24, pela presidente da República, 
Dilma Rousseff.


