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Aniversariantes  
Hoje: Gersiane Vieira Santana Pando  
(2ª Vara), Noemia Ângelo Vieira (18ª 
Vara), Othon Luiz Menezes de Souza 
Lima (Itabuna), Yone Brandão Caribé 
(22ª Vara) e Jesaias da Silva Puridade 
(23ª Vara). 
Amanhã: Cybele Ribeiro Barreto (NU-
CJU), Adriene Priscila Santos do Rosá-
rio (1ª Vara) e Antonio Carlos dos San-
tos (2ª Vara). 
Domingo: Dr. Igor Matos Araújo, juiz 
federal substituto da 4ª Vara, Hélio 
Gonçalves de Morais (Ilhéus), Alex da 
Silva Andrade (Ilhéus), Genivaldo Pe-
reira do Nascimento Junior (NUCAF) e 
Matheus Oliveira da Silva (4ª Vara). 
Segunda-feira: Félix Antonio Barbosa 
Aguiar (17ª Vara), Gerson Souza da 
Silva (Juazeiro), Silvana Castro Fahel 
da Silva (2ª Vara) e Daiane Nascimen-
to Barreto (NUASG) 

Parabéns!!!

“Geração atual de juristas baianos 
        é considerada uma das melhores do país” Revista Muito

A Revista Muito do dia 7 de julho, que 
circula encartada no Jornal A Tarde, pu-
blicou na sua última edição a matéria de 
capa: “Novas faces do Direito - Geração 
atual de juristas baianos é considerada 
uma das melhores do país”.

A revista traz longa matéria com texto 
de Eron Rezende sobre os juízes Dirley da 
Cunha Jr., Rodolfo Pamplona e Pablo Stol-
ze e o coordenador da Faculdade Baiana de 
Direito, Fredie Didier, todos professores de 
Direito com inúmeras obras publicadas. 

A matéria afirma que “a Bahia vive, atu-
almente, um dos seus melhores momentos 
na cena jurídica nacional, com nomes que 
são referências em diversas áreas do direi-
to. Parte desse sucesso está na relevante 
produção acadêmica dos juristas locais”.

A respeito do juiz Rodolfo Pamplona, a 
matéria informa que ele tem 20 anos dedi-
cados à magistratura, oito deles como juiz 
titular da 1ª Vara da Justiça do Trabalho, 
a mais antiga do Brasil. “Minha ideia é ser 
exemplar para meus funcionários para que 
eles possam prestar o melhor serviço. Temos 
que lembrar que estamos aqui guardando 
uma constituição”, diz o magistrado. 

“Rodolfo Veiga Pamplona Filho tem 41 
anos, 50 livros publicados e uma banda de 
rock amadora (é vocalista da Treblebes, for-
mada com amigos da época em que estu-
dou no Colégio Antônio Vieira). A primeira 
impressão que passa é de calma. Parece 
ter todo tempo do mundo para dedicar ao 
interlocutor. Mas com alguma freqüência 
seu semblante fica opaco e seus gestos 
se agitam. É quando se vê dividido entre 
tarefas como atender o chamado de seus 
funcionários e decidir o repertório das pa-
lestras musicais que ministra pelo Brasil, 
na qual dispõe canções sobre direito traba-
lhista e as diferentes relações de família. 

[...] ‘Pamplona é um monstro em sua 
área. Mas se você pegar outros ramos do 
direito, terá um baiano como referência’, 

disse à Muito Fredie Didier, ele próprio es-
trela em seu campo, o direito processual 
civil, e identificado por seus pares como 
uma enciclopédia quando o assunto é a 
história do direito baiano. Questionado so-
bre o motivo da cena efervescente, ele se 
ergueu das profundezas do imenso sofá da 
sala de seu apartamento e se dirigiu aos 
livros. ‘Os grandes juristas baianos do pas-
sado não tinham a característica acadêmi-
ca. A produção editorial deles foi pequena 
se comparada à nossa’. 

Didier possui uma biblioteca com sete 
mil obras, 34 de sua autoria. A voracidade 
com que consome os meandros das leis lhe 
valeu, no passado, o título de livre-docen-
te pela USP e o cargo de coordenador do 
novo Código de Processo Civil, atualmen-
te em confecção no Congresso Nacional 
– examinar as ementas e produzir o texto 

que figurará no novo código é uma tarefa 
sua. O valor de seu trabalho como estudio-
so das regras e princípios civis pode ser 
medido com uma rápida consulta ao site 
do Superior Tribunal de Justiça, responsá-
vel por uniformizar a interpretação da lei 
em todo o Brasil. Há 1.134 menções ao 
nome dele”. 

Sobre o juiz Pablo Stolze a Revista Mui-
to afirma que “o magistrado reivindica uma 
fala sem ‘juridiquês’. Um despojamento 
linguístico que ele distribui na Comarca 
de Amélia Rodrigues, onde é juiz titular, e 
no Facebook, onde possui 74 ‘curtidores’, e 
que ganhou a chancela nacional em janei-
ro de 2003, quando Stolze foi convocado 
pela rede de ensino LFG (fundada pelo cri-
minalista paulistano Luís Flávio Gomes) a 
ministrar uma aula para quatro mil pessoas 
em 20 cidades, naquilo que foi a inaugura-
ção do ensino jurídico via satélite no País. 
‘O jurista exerce um papel comunitário. E 
quem busca informação jurídica não é só o 
estudante de direito. Então, é preciso estar 
onde as pessoas estão’, escreveu há algu-
mas semanas, no Facebook. 

[...] O orador mais vulcânico da era 
moderna, que investia cerca de uma hora 
para polir cada minuto de fala, exempli-

fica o que Stolze acredita ser a essência: 
inspirar. ‘O que dá cor ao direito está fora 
dele. A norma é fria. A filosofia, a socio-
logia e a literatura trazem o calor. Nós, 
dessa geração, estamos mais sensíveis 
a isso. Quando escrevemos um livro ou 
damos uma aula, levamos essa forma de 
praticar o direito’.

Dar aulas parece ser a estrada dos 
tijolos amarelos para os juristas baianos 
afamados. Diante de aprendizes afoitos, 
eles atualizam a oratória (falar bem é o 
principal atributo da artilharia jurídica). 
O número de instituições que oferecem 
o curso de direito na Bahia (51, segundo 
o MEC) dimensiona o mercado – o Estado 
só perde para Minas, São Paulo e Rio. Na 
lei da oferta (de bons mestres) e procura, 
no entanto, há um descompasso”.

Sobre o juiz federal Dirley da Cunha 
Jr., a Revista Muito lembra: “ele levan-
tou a bandeira para que a UFBA tivesse o 
doutorado em Direito, fundado em 2005 
– em sua visão, uma escada imprescindí-
vel para capacitar os docentes locais. Há 
dez anos, quando decidiu tirar o título de 
doutor, precisou recorrer à PUC-SP, numa 
viagem motivada pela ‘obrigação moral da 
qualificação’.

Professor da UCSAL e referendado 
quando se trata de direito constitucional, 
(‘a vida sempre depende de uma leitu-
ra constitucional’ é uma de suas frases), 
Dirley atua como juiz federal há dez anos. 
Em seu gabinete, entre fotografias de sua 
Juazeiro natal, ele lembrou o momento em 
que seus contemporâneos iniciaram o de-
senho da notabilidade. ‘Era início dos anos 
2000, tínhamos por volta de 30 anos. Co-
meçamos a publicar em grandes editoras e 
a entrar em sala com um jeito mais livre de 
ensinar. Então, veio a atenção do País’.

Ao mirar uma imagem do Rio São Fran-
cisco, emoldurada com destaque, Dirley 
dispôs a semelhança entre lecionar e jul-
gar. ‘É a parábola do semeador. Você lança 
a semente e nunca sabe onde vai cair. Mas 
quando cai em terra boa e cresce, vale todo 
o esforço’”. 

 Missa de 30º Dia 
 A missa de 30º dia do falecimento 

do servidor Manoel Cedraz será realizada 
hoje, 12/07, na sala de treinamento do 
3º andar do Fórum Teixeira de Freitas, 
às 15h. O ofertório será doado às obras 
sociais da Paróquia da Sussuarana.

Micros passarão por 
varredura antivírus 

O NUTEC informa a todos os servidores 
que, em razão da alta manifestação de ví-
rus na rede, haverá  intensificação do trata-
mento nas próximas duas semanas.

Desde o dia 3/7 foi habilitado um ní-
vel maior para busca por vírus, isso dei-
xou as máquinas mais lentas. O número 
de manifestações diminuiu, mas ainda 
não é o ideal.

Hoje, 12/7, quando o usuário efetuar 
o logon será iniciada uma varredura. Esta 
medida implica certa lentidão na estação 
de trabalho na primeira hora de uso.

Haverá ainda varredura em todas as es-
tações de trabalho na 2ª, 3ª e 4ª feiras à 
noite. Os usuários não devem desligar as 
estações nestes dias, após o expediente.


