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Pedro Páramo
de Juan Rulfo

Publicado pela 
primeira vez em 
1955, este é o 
único romance 
do escritor mexi-
cano Juan Rulfo. 
É considerado 
um dos melhores 
e mais influentes 
romances da li-
teratura hispano-
-americana.

De enredo 
conciso e preci-
so, o livro narra a promessa feita pelo 
protagonista, Juan Preciado, à mãe 
moribunda. O rapaz sai em busca do 
pai, Pedro Páramo, um lendário as-
sassino, e, no caminho, encontra im-
pressionantes personagens repletos de 
memórias, que lhe falam da crueldade 
implacável de seu pai.

Na estrutura de “Pedro Páramo” não 
há linha temporal exata, tampouco 
um narrador fixo. Juan Rulfo nos leva 
a mergulhar e a nos dissolver no turbi-
lhão dos sentimentos de todo um po-
voado em torno desse temido homem. 
Narrada em uma mistura de primeira e 
terceira pessoas, com alternância dos 
personagens na voz da primeira pes-
soa, esta é uma história onde também 
não há capítulos, e sim uma infinidade 
de fragmentos, que não seguem uma 
sequência temporal.

A linguagem é direta e enxuta, e 
abundam os regionalismos nas falas 
dos personagens. Por isso, pode ser 
considerado tanto um romance regio-
nalista quanto um pertencente ao gêne-
ro do realismo mágico, pois o texto, que 
começa no primeiro estilo, vai paulati-
namente transformando-se no segun-
do, à medida que a verdade se desvela 
a respeito de Pedro Páramo.

A trama se passa na cidade de Co-
mala, no México. A época não é explici-
tada precisamente, mas há indicações 
de ser contemporânea à Revolução 
Mexicana e à Guerra Cristera. Alguns 
membros da família do autor foram ví-
timas da violência revolucionária, cujo 
epicentro foi seu Estado natal de Ja-
lisco, e assim, seus escritos frequente-
mente remetem a ela.

Em suma, este é um livro de poética 
simples e concisa, curto e marcante, 
que influenciou autores consagrados 
como Gabriel García Márquez e Mari 
Vargas Llosa. (Com informações do Be-
duka e Wikipédia).

Obrigatória

Leitura

A Subseção Judiciária de Juazeiro 
realizou sua mudança de sede e des-
de a última segunda-feira, 30/08, está 
funcionando em suas novas instalações. 
O imóvel está situado em um local de 
fácil acesso, à Rodovia do Salitre, 647, 
Bairro Piranga, Juazeiro – BA. O terreno 
da nova sede é bastante amplo, possui 
uma área total de 1.992,42 m², sendo 
858,24 m² de área construída, e dispõe 
de garagem privativa com vagas para 24 
veículos e mais 15 vagas destinadas ao 
público externo.

Construída pela empresa JM Aluguel 
de Imóveis Próprios, na modalidade co-
nhecida como Built to Suit, a nova sede 
foi completamente projetada para abrigar 
uma Subseção Judiciária. No conceito 
de construção Built to Suit, que signifi-
ca “construído para servir”, o imóvel é 
edificado especificamente para atender 
as necessidades do locador, garantindo a 
completa adequação de suas instalações 
aliada ao cumprimento de todas as nor-
mativas de arquitetura e engenhara do 
TRF1, inclusive no que diz respeito ao 

total atendimento dos critérios de acessi-
bilidade e segurança.

Desde a idealização da nova sede de 
Juazeiro até a sua concretização, se pas-
saram três gestões à frente da Direção do 
Foro da SJBA. A busca por uma nova sede 
começou ainda na gestão do juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, que foi quem sugeriu 
a opção pela modalidade Built to Suit. A 
realização do processo licitatório se deu na 
gestão do juiz federal Dirley da Cunha Jú-
nior e a instalação definitiva, na atual ges-
tão do juiz federal Fábio Moreira Ramiro. 

A SSJ de Juazeiro, que tem como juiz 
federal titular, o Dr. Wagner Mota Alves 
de Souza, e juiz federal substituto, o Dr. 
Thiago Queiroz Oliveira, está atualmente 
na etapa preliminar de retomada dos pra-
zos dos processos físicos e de restabeleci-
mento das atividades presenciais, confor-
me Portaria Presi 21/2021,  funcionando 
com 30% de sua força de trabalho e  
cumprindo as normas de segurança esta-
belecidas em razão da pandemia, contu-
do o atendimento ao jurisdicionado está 
sendo realizado normalmente. 

A inauguração oficial da nova sede 
ocorrerá em breve!

Subseção Judiciária de Juazeiro já
está funcionando em sua nova sede

IV Jornada Nacional de Direito da 
Saúde debate ações para o acesso à 

saúde pública de qualidade
O Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) realizará, no dia 9 de setembro, 
às 14:30, a IV Jornada Nacional de Di-
reito da Saúde. Na ocasião, será apre-
sentado o “Plano Nacional para o Poder 
Judiciário – Judicialização e Sociedade: 
ações para o acesso à saúde pública de 
qualidade”, que oferecerá os nortes de 
atuação dialógica junto às Secretarias 
de Saúde com o fim de melhorar a pres-
tação dos serviços, evitando, assim, sua 
judicialização.

Serão apresentadas também as no-
vas funcionalidades da Plataforma E-
-NATJUS, que facilitará a utilização do 
sistema pelos magistrados, além de pro-
piciar a pesquisa e a extração de relató-
rios quantitativos e qualitativos a respeito 
das doenças, dos medicamentos e dos 
procedimentos demandados.

O evento contará com a participação 
do professor da Fundação Getúlio Vargas, 
Daniel Wang, que falará acerca da judi-
cialização e a qualidade da assistência 
em saúde em perspectiva comparada. 
Com transmissão, ao vivo, pelo canal do 

CNJ no Youtube, é destinado a magistra-
dos com competência em matéria de di-
reito à saúde e demais atores do sistema 
de justiça e de saúde.

Essa programação faz parte das ações 
do Fórum Nacional do Judiciário para a 
Saúde, criado em 2010, pelo CNJ, para 
o monitoramento e a resolução das de-
mandas de assistência à saúde. Sua cria-
ção decorreu do elevado número e da 
ampla diversidade dos litígios referentes 
a essa matéria do direito, bem como do 
forte impacto dos dispêndios decorrentes 
sobre os orçamentos públicos.

Para mais informações, acesse: ht-
tps://bit.ly/3jyUHrb

Portaria suspende os 
prazos processuais e o 
expediente na SSJ de 

Eunápolis de 1º a 20/09

A Portaria PRESI 280/2021 suspen-
deu os prazos processuais e o expedien-
te na Subseção Judiciária de Eunápolis, 
no período de 01 a 20/09/2021, devido 
à mudança da unidade para sua nova 
sede, e consequente indisponibilidade 
dos sistemas informatizados.

Ficam mantidos, durante o período, 
a apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem a evitar o 
perecimento de direito.
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