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Aniversariantes  
Hoje: Manoel Carneiro Sepúlveda 
(NUCOD), Flávia Martins Barreto (Ita-
buna), Arian Correia de Mores (Teixei-
ra de Freitas) e Flávio Pereira Cardo-
so (Áquila). Amanhã: Gabriel Velame 
Branco (7ª Vara), Irlene Logrado Bar-
reto de Carvalho (NUCAF), Caroline 
Lordelo Nunes Figueira (Irecê) e Jail-
son da Silva Lage (NUCJU).

Parabéns!!!

Homenagem em Feira de Santana
Os servidores da Subseção de Feira 

de Santana se reuniram na última sex-
ta-feira, 30/05, para uma homenagem 
a Marta Oliveira, colaboradora querida 
por todos daquela Subseção,– prepa-
rando um chá de fraldas para o seu ne-
tinho que vai nascer em breve. 

Na ocasião, o juiz federal Valter Leo-
nel Coelho Seixas, em sua homenagem, 
leu um texto em que realçou a energia 
doada por ela no seu labor diário, ilumi-
nando as manhãs de todos, servidores e 
magistrados daquela Subseção.

Ainda em referência 
ao nascimento do neto 
da funcionária estima-
da, o magistrado falou 
das transformações oca-
sionadas pela chegada 
de uma nova criança ao 
mundo, destacando que 
o nascimento é um novo 
começo para nascentes e nascidos: “os nascentes se admiram apreendendo as coisas do 
mundo e os nascidos se reformulam, se revisam e se doam, em contínuo aprendizado”.

CNJ debaterá liberdade de expressão 
e relação do Judiciário com Imprensa 

O I Encontro Nacional proposto pelo 
Fórum Nacional do Poder Judiciário e 
Liberdade de Imprensa, promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça será no final 
de outubro, em Brasília. O evento segue 
o objetivo do Fórum de integrar a magis-
tratura em torno dos temas relacionados 
ao exercício da liberdade de expressão e 
discutir os desafios nas relações entre tri-
bunais, juízes, veículos e jornalistas.

Segundo o presidente da Comissão 
Executiva do Fórum Nacional do Poder 
Judiciário e Liberdade de Imprensa, con-
selheiro Flavio Sirangelo, a ideia é propi-
ciar o livre debate e o acesso amplo dos 
juízes ao conhecimento das questões que 
o tema envolve. “Estamos diante de um 
tema complexo. Os conflitos que decor-
rem do exercício da liberdade de impren-
sa vêm desaguando nas mãos dos juízes 
e eles estão tendo de resolver questões 
por vezes muito difíceis, exatamente por-

que aparentam, em alguns casos, contra-
por direitos e valores de alta relevância 
como o direito da liberdade de expressão 
e outros fundamentais, como os direitos 
de personalidade, da dignidade da pes-
soa humana e assim por diante. Precisa-
mos estar preparados para encarar essa 
tarefa”, afirmou Sirangelo. 

 Para o conselheiro, o Fórum cumpre 
a missão de debater esse cenário, surgi-
do em 2009, quando o STF decidiu que 
a antiga Lei de Imprensa era incompatí-
vel com o sistema de liberdades da Cons-
tituição Federal. Desde então, casos que 
decorrem do exercício da liberdade de 
imprensa vêm sendo julgados de acordo 
com mecanismos de controle existentes 
em outras legislações, como é o caso das 
leis civis, que permitem às pessoas que 
se sintam atingidas em sua honra em 
uma matéria jornalística o direito de acio-
nar o Judiciário para pedir reparações.

Guerra e Paz
Com centenas de personagens e 

mais de 2.500 páginas, Guerra e Paz 
é um dos maiores romances da histó-
ria. O enredo deste clássico da literatu-
ra russa se passa durante a campanha 
de Napoleão na Áustria, descreve a in-
vasão da Rússia pelo exército francês 
e a sua retirada entre 1805 a 1820.

Trata-se de um painel profundo e ver-
dadeiro da aristocracia russa, pois foi es-
crito por alguém de dentro dela. As duas 
principais famílias retratadas - Rostov 
e Bolkonski - representam as famílias 
Tolstói e Volkonski, respectivamente do 
pai e da mãe do autor, Liev Tolstói. Guer-
ra e Paz retrata ainda o preconceito e a 
hipocrisia da nobreza, e também suas 
tradições religiosas, ao lado da vida coti-
diana dos soldados e dos servos.

Ambientado na Rússia do início do 
século XIX, o romance lida com temas 
essenciais à vida contemporânea: a 
guerra e a paz. Tolstói narra as guerras 
entre o imperador francês Napoleão e as 
principais monarquias da Europa, disse-
cando causas, origens e conseqüências 
dos conflitos e, principalmente, expondo 
os homens e suas fraquezas.

O Conde Liev Tolstói Participou da 
Guerra da Criméia e enquanto adminis-
trava suas vastas propriedades nas este-
pes do Volga, dava continuidade a pro-
jetos educacionais, cuidava dos servos e 
escrevia Guerra e Paz e Anna Kariênina. 

Essa experiência marcou uma crise 
espiritual em sua vida; ele se tornou 
um moralista extremista e, em uma 
série de panfletos, a partir de 1880, 
expressou sua rejeição em relação ao 
Estado e à Igreja. Morreu em 1910, 
em meio a uma dramática fuga de casa 
em uma pequena estação de trem.

Obrigatória

LeituraPresidente do TRF1 participa de solenidade 
nesta Seccional para apresentação dos 

novos diretor e vice-diretor do Foro
O presidente do Tribunal Regional da 

1ª Região, desembargador federal Cândi-
do Ribeiro, presidirá a solenidade marca-
da para amanhã, sexta-feira, às 15h, no 
Auditório Dias Trindade, para a ratificação 
da  posse do juiz federal Iran Esmeraldo 
Leite como novo diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia e do juiz federal Dirley 
da Cunha Júnior como novo vice-diretor 
do Foro. Ambos os magistrados foram 
eleitos para o biênio 2014/2016.

O diretor e o vice-diretor do Foro to-
maram posse nesta segunda-feira, 2/6, 
em ato formal no Gabinete da DIREF, 
mas a solenidade oficial será amanhã, 
com a presença de diversas autoridades 
e do presidente do TRF1, que ratificará 
as posses e apresentará os novos dirigen-
tes desta Seção Judiciária.

O evento marcará simbolicamente o 
final do período da gestão do juiz federal  
Ávio Novaes como diretor do Foro. A ceri-
mônia contará com a presença de vários 
convidados e, na ocasião, a Direção do 
Foro fará o lançamento oficial da 12ª  Re-
vista Jurídica da Justiça Federal da Bahia, 
edição sob a responsabilidade do juiz fe-
deral Ávio Novaes, então diretor do Foro.

O juiz federal Iran Esmeraldo Leite é 
natural de Fortaleza e titular da 16ª Vara 
desta Seção Judiciária, já tendo sido 
diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Acre. Ingressou na Justiça Federal em 
1998, foi juiz federal da Seção Judiciária 
do Acre e é juiz federal da Seção Judici-
ária da Bahia desde outubro de 2005.

Presidiu as Turmas Recursais da 
Bahia e, por duas gestões, foi o coorde-
nador dos JEFs desta Seccional.

É bacharel em Direito pela Faculda-
de de Direito da Universidade Federal do 
Ceará e especialista em Direito Público. 
Foi também procurador do Instituto de 
Previdência do Estado do Ceará; assessor 
de desembargador no Tribunal de Justiça 
do Ceará; e procurador do INSS.

O juiz federal Dirley da Cunha Júnior, 
titular da 5ª Vara, é mestre em Direito 
Econômico e doutor em Direito Consti-
tucional. É professor adjunto nível III da 
UFBA nos cursos de Graduação, Mestra-

do e Doutorado em Direito, onde leciona 
Direito Constitucional, Direitos Humanos 
e Teoria da Constituição; é professor ad-
junto da Faculdade Baiana de Direito nos 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação, 
onde ensina Direito Constitucional e Ju-
risdição Constitucional; é professor ad-
junto nível IV da UCSAL no Curso de Gra-
duação em Direito, onde leciona Direito 
Constitucional, e no Curso de Mestrado 
em Políticas Sociais e Cidadania, onde 
ensina Direitos Fundamentais e Efetivi-
dade dos Direitos Sociais. É Coordenador 

Científico do Curso de Pós-Graduação 
lato sensu em Direito Público na Facul-
dade Baiana de Direito. Leciona, como 
conferencista, em diversos Cursos de 
Pós-Graduação em Direito no Brasil. Já 
foi promotor de Justiça na Bahia e procu-
rador da República.

Na oportunidade, o Grupo Cantaro-
lando, formado por servidores, estagiá-
rios e terceirizados desta Seccional e re-
gido pelo maestro Edvã Barbosa cantará 
duas músicas em homenagem ao novo 
diretor do Foro e ao seu antecessor. 


