
Aniversariantes
Hoje: Marcia Nilo do Vale Miguel (23ª Vara), Blandson de Oliveira Soares (Vitória da 
Conquista), Euler Negreiros Cardoso (23ª Vara), Beatriz Santana Campos (Teixeira 
de Freitas) e Milena Reis Alves (Diref).
Amanhã: Rannieri Facundo de Almeida (Paulo Afonso), André Ferreira Damasceno 
(Irecê), Ana Paula Rocha Santos (Bom Jesus da Lapa) e Isabel Mariana Braga de 
Brito (Turma Recursal).

Parabéns!
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Seção Judiciária do Estado da Bahia

“Como muitas mulheres, sempre tive desejo 
profundo de ser mãe. Talvez por ser a 5ª filha de 
uma família de 6 irmãos e por ter tido a incrível 
e muito feliz experiência prévia de ser tia, e uma 
tia muito jovem, pois meus irmãos começaram 
cedo a ter filhos. 

Por questões diversas acabei postergando a 
concretização desse desejo, mas, pra mim, mi-
nha história com a maternidade se entremeia 
com minha história na Justiça Federal. Afirmo 
que meu grande desejo se tornou possível por 
eu estar nesta Instituição, que não só me deu 
condições materiais de criar minha filha, como 
também permitiu a dose certa de flexibilidade 
para exercer esses dois papéis importantíssi-
mos com muita serenidade.

Sem manual, sem fórmulas mirabolantes, 
sem receitas mágicas, a maternidade é vivida dia a dia sem muitas certezas, com 
muitos receios, muitos desafios. Pra mim bastam dois ingredientes certeiros: o 
AMOR inexplicável que permeia essa experiência e que determina absolutamente 
tudo, e a aceitação de ser “apenas” a mãe possível. 

Vivo assim: feliz e realizada por ser a mãe de Bia! Parabéns a todas as mães da 
comunidade Justiça Federal que abraçam seus filhos biológicos ou afetivos, cani-
nos ou felinos, com tanta força amorosa.” 

Patrícia Farias, diretora de secretaria da 18ª Vara, mãe de Bia, de 21 anos.

Palestra sobre Inteligência Emocional 
e Comunicação Não Violenta acontece 

na próxima quinta, 13 de maio
Na próxima quinta-feira, dia 

13/05/21, será realizada a palestra In-
teligência Emocional e Comunicação 
Não Violenta, das 14 às 16h. A palestra 
acontecerá via aplicativo Microsoft Tea-
ms (com interação entre a palestrante e 
os participantes) e abordará os seguintes 
assuntos:

• Reações emocionais e corporais 
diante de situações adversas;

• As emoções e seu papel para a so-
brevivência humana;

• Regulação emocional nos relaciona-
mentos interpessoais;

• Leitura dos conflitos interpessoais a 
partir da Comunicação Não Violenta;

• Busca de soluções para os confli-
tos interpessoais a partir da regulação 

das emoções e da Comunicação Não 
Violenta.

A palestra será ministrada pela psi-
cóloga Glaucia Mitsuko Ataka da Rocha, 
que possui mestrado em Psicologia Clí-
nica (2002), doutorado em Psicologia 
(2007), ambos pela Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas, e estágio de 
pós- doutorado no Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo, também 
na área clínica (2018).

Para participar, basta acessar pelo ca-
lendário do Teams ou pelo link que será 
disponibilizado oportunamente.

Esta matéria está associada ao ODS 
4 (Educação de Qualidade), 8 (Trabalho 
Decente e Crescimento Econômico) e 
16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Desde o dia 19 de março de 2020, 
quando foi instituído o regime de plantão 
extraordinário em toda a Justiça Federal 
da 1ª Região, como medida de seguran-
ça para conter o avanço da pandemia 
de COVID-19, até a última sexta-feira, 
07/05/2021, a Seção Judiciária da 
Bahia contabilizou um total de 610.122 
processos julgados, numa média diária 
de 2.093, conforme dados constantes no 
site do TRF-1ª.

Desse total, tivemos o quantitativo 
de 74.983 processos tramitando com o 
tema COVID-19. Dentre eles, destaca-se 
processo, com pedido de tutela anteci-
pada antecedente, da 16ª Vara Federal, 
em cujos autos foi proferida decisão pelo  
Juiz Federal Dirley da Cunha Júnior,  em 
10/04/2021, a qual determinou que a 
União fornecesse às Santas Casas de Mi-
sericórdia, aos Hospitais Filantrópicos e 
às Entidades Filantrópicas do Estado da 
Bahia, em até 05 dias daquela data, se-

dativos, analgésicos e bloqueadores neu-
romusculares, enquanto durar o  período 
da pandemia de COVID-19, sob pena de 
multa diária de R$100.000,00 (cem mil 
reais). 

O pedido foi apresentado pela Procu-
radoria Regional dos Direitos do Cidadão 
do MPF/BA, diante da escassez de dispo-
nibilidade e dificuldade na aquisição das 
medicações necessárias ao chamado “kit 
intubação”, pelas Santas Casas de Mise-
ricórdia, Hospitais e Entidades Filantrópi-
cas do Estado da Bahia

Na decisão, o Juiz Federal Dirley da 
Cunha Júnior ressaltou que “a situação 
caracteriza, inclusive, um tratamento 
desigual entre pacientes do SUS, o que 
viola o princípio constitucional da isono-
mia”.

Para conhecimento da Decisão na 
íntegra, basta acessar o link: https://bit.
ly/3bi7nyf

Números da SJBA em tempos
de COVID 19: produtividade

durante o plantão extraordinário

https://bit.ly/3bi7nyf 
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