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Servidor do Núcleo Judici-
ário desta Seccional, Marcos 
Augusto Pessoa Ribeiro lança-
rá seu novo livro O Discurso 
do Tempo, na próxima sexta-
-feira, 24, às 20h, na Roberto 
Alban Galeria, localizada na 
Rua Senta Pua, 53, Ondina.

A obra é considerada um 
“romance de formação”, no 
qual o autor mistura memória, 
ficção, emoção e razão para 
apresentar um panorama da 
sociedade baiana na segunda 
metade do século XX.

O livro será publicada pela editora 7 
Letras, com apoio da Fundação Cultural 
do Estado da Bahia (FUNCEB), entida-
de vinculada à Secretaria de Cultura do 
Governo do Estado da Bahia (SecultBA), 
através do Edital Setorial de Literatura 
2013, financiado pelo Fundo de Cultura 
(FCBA).

Nascido em Jequié, cidade localizada 
no extremo-sul baiano, Marcos Ribeiro 
graduou-se em Medicina, pela Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), e espe-
cializou-se em História da Ciência, pela 
UNICAMP, em São Paulo. Para ele, que 
já publicou outros cinco livros de diversos 

Marcos Ribeiro lança o romance
O Discurso do Tempo 

gêneros literários, O Discurso do Tempo 
é um romance de caráter autobiográfico: 
“Este livro é totalmente pessoal, um ‘livro 
de autor’. Não segui qualquer fórmula co-
nhecida e nem fiz concessões mercado-
lógicas. Até as fotografias são de minha 
autoria”, afirmou. E por ser justamente 
um trabalho pessoal, a obra conta histó-
rias do autor e de pessoas que o cercaram 
durante o seu crescimento, como a família 
e os amigos mais próximos.

No livro também se encontram ques-
tionamentos e dúvidas, pessoais e pro-
fissionais, que culminaram na decisão 
de Marcos de se tornar escritor. “Em que 

contexto foram realizadas mi-
nhas escolhas e quais os fa-
tores que influenciaram mi-
nhas decisões? Que lugar eu 
deveria ocupar na sociedade 
e como compatibilizar este 
lócus social, ao qual parecia 
estar predestinado, com a 
minha subjetividade e aspi-
rações pessoais? Tudo isso é 
narrado sob a forma de litera-
tura”, conta o autor, que espe-
ra que O Discurso do Tempo 
seja bem aceito pelo público. 
“Escrever é como lançar uma 
garrafa contendo uma men-

sagem no oceano do tempo. Leitores do 
futuro poderão encontrar a garrafa e ler 
a mensagem”, finaliza.

Edital Setorial de Literatura – O cer-
tame apóia propostas culturais com o 
objetivo de estimular os diversos elos 
da rede produtiva do setor e ações que 
dialoguem com outros segmentos, tendo 
como objeto predominante a literatura. 
Abrange, por exemplo, criação literária; 
atividades ou ações que tenham como 
característica o estímulo à aproximação 
do público com escritores; circulação (re-
gional e/ou nacional) de autores baianos; 
e diversas outras ações.

Sexta Jurídica debate 
punitive damages

na indenização
por dano ambiental

A Universidade Corporativa da Justiça 
Federal da 1ª Região (UniCorp) e a Se-
ção Judiciária do Estado de Minas Gerais 
(SJMG) promovem, na próxima sexta-fei-
ra, 24, mais uma edição Sexta Jurídica. O 
tema abordado será “A aplicabilidade dos 
punitive damages na indenização pelo 
dano ambiental como fator dissuasório 
para a proteção do meio ambiente”, pa-
lestra a ser apresentada pelo juiz federal 
José Carlos Machado Júnior, da SJMG.

O evento começa às 14h, sendo trans-
mitido por videoconferência para toda a 
Justiça Federal da 1ª Região. Na sede da 
Seção Judiciária da Bahia, a palestra po-
derá se assistida na sala de treinamento 
do NUCRE, no 3º andar do prédio princi-
pal do Fórum Teixeira de Freitas.

O juiz federal José Carlos Machado 
Júnior é graduado em Direito pela Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora, es-
pecialista em Direito Sanitário (UNB) e 
Direito Processual Público (UFF), mestre 
em Direito Ambiental e Sustentabilidade 
na Escola Superior Dom Helder Câmara, 
em Belo Horizonte, e professor de Direito 
Administrativo e Direito Previdenciário na 
Escola Superior Dom Helder Câmara.

As Sextas Jurídicas consistem em 
oportunidade para o aprimoramento e 
para a atualização jurídica de magistrados 
e servidores em diversos ramos do Direito.

Nova versão do Malote Digital 
suporta arquivos de até 10 MB

A versão mais recente do Malote Digital, ferramenta desenvolvida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para envio de correspondências oficiais entre órgãos do Po-
der Judiciário, teve a capacidade de tráfego ampliada para 10 MB por operação. Com 
isso, os usuários do TRF e das seções e subseções judiciárias da 1ª Região podem 
encaminhar arquivos mais pesados para destinatários externos, sem a necessidade de 
usar outros meios de comunicação, como, por exemplo, o email institucional.

A utilização do Malote Digital (sistema Hermes) para a remessa de documentos en-
tre os órgãos do Judiciário é obrigatória, de acordo com a Resolução 100/2009 do CNJ. 
Para o envio de correspondências digitais entre as unidades da Justiça Federal da 1ª 
Região, no entanto, deve ser usado, unicamente, o Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), conforme determina a Resolução Presi/Secge 16/2014. (Fonte: TRF – 1ª Região)

O Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia (TJBA) instituiu, no último dia 16, 
a Comissão Temporária de Igualdade, 
Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos Humanos. O objetivo é fortalecer 
a luta de grupos sociais vulneráveis para 
enfrentar a intolerância e seus efeitos.

Ao declarar criada a comissão, o pre-
sidente do TJBA, desembargador Eserval 
Rocha, destacou a iniciativa do desem-
bargador Lidivaldo Reaiche Raimundo 
Britto, ao propor a criação da comissão, 
inédita na história do Tribunal.

Integram a Comissão os desembar-
gadores Luis Fernando Lima, Maurício 
Kertszman, Nilson Castelo Branco, Lidival-
do Britto e Regina Helena Ramos Reis. Os 
suplentes são os juízes Cassio José Barros 
de Miranda e Andremara dos Santos.

O desembargador Lidivaldo atribuiu 
à “coragem do Tribunal” a instituição de 
uma comissão com esta proposta. O eco-
nomista e ex-titular da Secretaria Estadu-
al de Promoção a Igualdade Racial, Elias 
Sampaio, considerou uma “quebra de pa-
radigma” a iniciativa de criar a Comissão.

O procurador do Ministério Público 
do Trabalho, Manoel Jorge da Silva Neto, 
falou sobre a liberdade religiosa como di-
reito humano. “É um direito fundamen-
tal que ainda carece inclusive de teori-
zação e está em processo”, afirmou.

Comissão de Igualdade visa fortalecer
luta contra intolerância

A vice-presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região, desembargado-
ra Neuza Maria Alves da Silva, começou 
a palestra agradecendo ao desembarga-
dor Lidivaldo Reaiche Britto pelo convite.

Última palestrante da tarde, a de-
sembargadora federal Neuza Alves disse 
estar se sentindo muito feliz por abordar 
um tema que potencializa o Tribunal. Po-
rém alertou que ainda falta mais apro-
ximação do assunto em outras esferas 
no Poder Judiciário. “Precisamos ocupar 
mais espaços. Sinto-me muito bem tra-
zendo esse olhar de esperança e cons-
cientização”, afirmou.

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
em 17 abril 2015

Finalizando o evento, a vice-presidente do TRF 
da 1ª Região, desembargadora federal

Neuza Maria Alves da Silva,
falou sobre a discriminação racial

(Foto: Nei Pinto)


