
Edição n. 3.968. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 18/11/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dr. Antonio Oswaldo Scarpa, 
juiz federal da 17ª Vara, Carlos An-
tonio Alves (4ª Vara), Jandira Leite 
Ferreira dos Santos Costa (NUCJU), 
Miguel Ângelo Barbosa Aguiar (19ª 
Vara) e Silvana Lorena Costa Morei-
ra (Campo Formoso). Amanhã: Bruno 
Leonardo Rugani Ferreira (NUCJU), 
Allan Costa Nonato (Eunápolis), Pedro 
Macedo Lessa (Alagoinhas) e Camila 
Brito Santana (Turma Recursal).

Parabéns!!!

A Seção Judiciária da Bahia sediou 
nos dias 13 e 14/11, o Seminário Inter-
nacional: Acesso à Justiça, Direitos So-
ciais e Políticas no Estado Social Demo-
crático: Programa Interdisciplinar. 

O Seminário é promovido pelo Ins-
tituto Baiano de Pesquisas Jurídicas 
(IBAPEJ), sob a coordenação científica 
do professor doutor juiz federal Wilson 
Alves, em parceria com a Faculdade de 
Direito da UFBA e a UNICORP, apoio da 
Seção Judiciária da Bahia e da Editora 
Dois de Julho e o patrocínio da Caixa.

Nos dois dias do evento, o público 
teve oportunidade de assistir às conferên-
cias: “Acesso à Justiça e Direito a Mora-
dia: Novos Paradigmas Trazidos pela Lei 
11.977/2009”; “A Conversão da Ação 
Individual em Ação Coletiva no Projeto 
do Novo Código de Processo Civil como 
Meio de Acesso à Justiça”; “Ativismo Ju-
dicial e Políticas Públicas: Limitações ao 
Papel da Função Jurisdicional"; “A Jus-
tiça Representada:Uma visão Sócio-jurí-
dica das Artes"; “Limites Constitucionais 
à Iniciativa do Juiz Criminal no Processo 
Penal Brasileiro: Entre a Efetividade da 
Tutela Jurisdicional e as Garantias do Ci-
dadão no Estado Democrático de Direito"; 
“As Garantias da Satisfação Suficiente 
dos Direitos Fundamentais: Protesto Po-
pular e Tutela Jurisdicional na Ampliação 
dos Níveis de Prestação Social em Déficit 
Democrático”; “Jurisdição Constitucional 
e Acesso à Justiça: é possível controlar 
constitucionalidade de Políticas Públi-
cas?"; “Judicialização das Políticas Públi-
cas: Limites Reflexivos e a Perspectiva da 
Decisão.”; “Acesso à Justiça de Direito à 
Saúde: Sobre a Necessidade de Fixação 
de Critérios Objetivos de Fundamentação 
das Decisões Concretizados do Direito à 
Saúde; “Água, direito e política. Sociolo-
gia e pesquisa dos Direitos Ambientais; 
“Tolerância, Intolerância, Processo e 
Acesso à Justiça.”; “Direito à Saúde Indi-
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vidual e à Saúde Coletiva na Perspectiva 
do Acesso à Justiça; “A Guerra: Pior For-
ma de Denegação de Justiça”

Ao final do evento, foi realizado o 
lançamento do livro: “A estaca Zero: o 
projeto de tese em direito. Experiências, 
conceitos e exemplos”, da Professora 
Andrea Laura Gastron; o livro: “Acesso 
à Justiça, Cidadania, Direitos Humanos 
e Desigualdade Sócio-economica: Uma 
Abordagem Multidisciplinar. Estudos em 
Homenagem ao Professor Ricardo Rabi-
novich-Bekman”; e a Revista Jurídica do 
IBAPEJ.

O juiz federal Wilson Alves de Souza 
que realiza realizou este evento pelo ter-
ceiro ano no Fórum Teixeria de Freitas, 
mas o mesmo seminário Brasil-Argentina 
com a temática Acesso à Justiça fora re-
alizado duas vezes da Faculdade de Di-
reito na UFBA.

Para o magistrado que afirma ser uma 
pessoa bastante pragmática, o interesse 
no tema  deve-se ao fato de que em sua 
vida acadêmica já trabalha com o acesso 
à justiça, algo  relacionado à sua ativida-
de como juiz. “Nada mais pertinente à 
vida do juiz do que a questão do acesso 

à justiça. Este também é o tema da mi-
nha linha de pesquisa na universidade e 
essa ligação da vida acadêmica com a 
vida profissional faz com que haja pro-
veito dos dois ramos, Isso me interessa 
tanto na atividade de juiz quanto na de 
professor, havendo uma reciprocidade 
absoluta”, afirmou o magistrado.

Dr. Wilson Alves que é professor de 
Teoria do Processso e Direito Proces-
sual Civil da Faculdade de Direito da 
UFBA e  professor convidado da Uni-
versidade de Buenos Aires lembra que 
alguns dos palestrantes escolhidos são 
catedráticos daquela Universidade ar-
gentina, de altíssima qualificação nas 
suas áreas de atuação, na questão dos 
direitos humanos, do acesso à Justiça 
e das políticas públicas, com linha de 
investigação e de pesquisa dentro do 
enfoque do seminário. São juristas, so-
ciólogos ou cientistas políticos, o que 
propicia uma linha de trabalho nesse 
campo de estudo que é a visão interdis-
ciplinar do direito.

Professor Maurício Dantas Góes e Góes, Dr. Sebastião Barza, juiz federal Wilson Alves de Souza, 
professor Antonio Adonias Aguiar Bastos e juiz federal Wagner Mota Alves de Souza

Professor Ricardo Rabinovich-Bekman

Margem
da Palavra

Uma reflexão. 
Um desabafo.

Andréa Brito (7ª Vara)

Caros colegas,
Vocês não deveriam ter perdido a 

oportunidade de participar do Semi-
nário Internacional Brasil-Argentina, 
que, além de influenciar positiva-
mente nas suas atividades profissio-
nais, certamente contribuiria para o 
seu aprimoramento cultural.

Ao final de cada palestra, cui-
dadosamente preparada e apresen-
tada pelos renomados professores/
juristas, eu me perguntava por que 
vocês não estavam ali, bebendo da-
quela fonte.

Quando se poderia imaginar que, 
dentro da própria Justiça Federal, 
um seminário dessa magnitude, que 
teve como tema central o “Acesso à 
Justiça”, não tivesse com o seu au-
ditório completamente lotado, assim 
como ocorreu, nos idos de 2008, em 
um show de Margareth Menezes, re-
alizado no mesmo local.

Como perder a rara oportunidade 
de assistir o espetáculo apresentado 
pelo extraordinário professor argen-
tino Ricardo Rabinovich-Berkman, 
que é requisitado para palestrar pelo 
mundo afora, pela sua impressio-
nante capacidade intelectual, que 
levou a plateia às lágrimas no final 
da sua inesquecível apresentação, 
cujo tema versou sobre os efeitos de-
vastadores da guerra na história da 
humanidade?

Fica a reflexão. 
Fica o desabafo.


