
Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina Saraiva Bartolo-
meu (2ª Vara), Dolores Onofre Alves 
(Ilhéus), Joilton Pimenta da Silva 
(4ª Vara), Carla Daniela Garcez Cor-
reia (Paulo Afonso), Andréia Ferreira 
Nabuco (Turma Recursal), Douglas 
Thainan Silva Lima Mendes (Vitória 
da Conquista), Eron Pereira Luz (Del-
ta), e Priscila Mello (Delta). Amanhã: 
Ana Karina Fernandes Panelli (20ª 
Vara), Antonio Carlos Miranda Matos 
(Jequié), Cristina Maria Dantas Lessa 
(Nucaf), Patrícia Maria Pimenta dos 
Santos (9ª Vara), Rita de Cássia de An-
drade Tinoco (20ª Vara), Carlos Souza 
de Andrade(Ilhéus), e José Japiassu de 
Almeida Júnior (Eunápolis).

Parabéns!!!
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tituição Federal para dispor, no inc. XII, 
que a atividade jurisdicional será inin-
terrupta, vedando férias coletivas nos 
juízos e tribunais de segundo grau. 

Com esse novo regime constitucional, 
registra o ministro, a Lei Orgânica da Ma-
gistratura não tem mais validade na parte 
em que determinava a realização de férias 
coletivas no período de 2 a 31 de janeiro 
e de 2 a 31 de julho, restando apenas o 
período entre os 20 de dezembro e 6 de 
janeiro, como feriado que enseja a sus-
pensão dos prazos processuais. 

“Portanto, segundo o arcabouço 
normativo existente, a atividade juris-
dicional é contínua em todas as suas 
vertentes, inclusive na realização de 

Não há previsão legal para suspensão de 
prazos entre 20 de dezembro e  20 de janeiro

Por não existir previsão legal, o Con-
selho da Justiça Federal indeferiu pedido 
de providências da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil para suspensão de prazos 
processuais entre 20 de dezembro e 20 
de janeiro, para advogados desfrutarem 
de férias. A sessão do CJF foi realizada 
em 21/10. O relator foi o presidente do 
CJF e do Superior Tribunal de Justiça, 
ministro Felix Fischer. 

“Não pode ato deste Conselho, como 
regulamento subalterno e complemen-
tar à lei, ampliar as hipóteses de sus-
pensão dos prazos processuais na Jus-
tiça Federal”, justificou o ministro. Ele 
esclarece que a Emenda Constitucional 
n. 45/2004 alterou o art. 93 da Cons-

Barcelona pelo olhar de Euvaldo Pinho
A quantidade de pessoas que pas-

seiam pela Rambla é admirável. Ali, é 
possível respirar o ar tipicamente espa-
nhol e conhecer um pouco dos costumes 
locais. O tradicional mercado “La Bou-
queria” exala perfumes diversos das fru-
tas, temperos, ervas típicas, defumados, 
etc. Degustar as frutas secas, os vinhos 
e o famoso presunto Pata Negra é uma 
obrigação para o turista. 

No caminho, artistas anônimos fazem 
o show. Alguns se transformam em es-
tátuas vivas movendo-se de forma len-
ta, delicada e encantadora e outros se 
movimentam intensamente no ritmo da 

marcação que a dança flamenca exige ou 
ainda fazendo malabarismo circense. 

Não seria nada arriscado dizer que o 
gosto pela arte é tanto que para aqueles 
artistas de rua os aplausos e os sorrisos 
arrancados da plateia valem mais do que 
a necessidade de ganhar alguns troca-
dos. O momento que já era prazeroso 
ficou ainda melhor enquanto eu degus-
tava petiscos nos pequenos restaurantes 
acompanhados de uma deliciosa sangria. 
Encantei-me com o colorido das flores 
nos quiosques da La Rambla. 

O parque Guell surpreende. Todo pro-
jetado pelo mestre da arquitetura Antoni 
Gaudí, conta apenas com duas casas, 
uma delas (Casa Museu de Gaudí) se 
tornou um museu, pois foi residência 
dele por 19 anos. Além disso, inúmeras 
esculturas e engenhosidades também 
criadas por Gaudí refletem uma perfeita 
harmonia e integração entre natureza e 
arquitetura. 

Gaudí é o responsável pelo Templo da 
Sagrada Família, considerada sua obra 
prima e expoente da arquitetura moder-

nista. O projeto foi iniciado em 1882 e 
não se estima a conclusão para antes 
de 2026, centenário da morte de Antoni 
Gaudí. 

Outro passeio imperdível é pegar o 
teleférico no porto. Na saída nos depara-
mos com um monumento de mais de ses-
senta metros de altura em homenagem 
ao famoso navegador Cristovão Colombo. 
Na outra extremidade, desembarcamos e 
visitamos o castelo Montijuïc, localizado 
no cume da montanha de mesmo nome. 
Esta fortaleza data de 1640 e foi utiliza-
da como prisão durante a ditadura. Atu-
almente, abriga o Museu Militar. 

Outra fantástica atração é o grande 
Aquário de Barcelona, o segundo mais 
importante da Europa, abrigando mais 
de 11.000 peixes e criaturas marinhas 
num total aproximado de mais de 500 
espécies. É de dar “água na boca” em 
nós mergulhadores, unicamente pela 
apresentação da grande beleza que po-
voa o fundo do mar. 

Um grande abraço e logo mais nos re-
encontraremos Por aí... 

Barcelona exala arte, cultura e di-
versão. É uma das grandes cidades do 
Mediterrâneo, um museu a céu aberto. 
Moderna e ao mesmo tempo clássica. 
Famosa por sua arquitetura, seus bares e 
por sua animada vida diurna e noturna.

A maioria das vezes que estive em 
Barcelona foi de barco. A marina Port 
Vell, localizada bem próxima ao cais 
do porto, era a “ponte” para a agitada 
Alameda La Rambla. Com pouco mais 
de 1 km, a Rambla se estende desde o 
monumento em homenagem a Cristovão 
Colombo na beira do cais até a Praça da 
Catalunha. 

publicações, audiências e julgamentos 
colegiados, não podendo sofrer interrup-
ções, senão por autorização legal”, con-
cluiu o presidente do CJF.  

No pedido, a OAB solicitou que pra-
zos, audiências e julgamentos ficassem 
suspensos na Justiça Federal de 1º e 2º 
graus, de 20 de dezembro a 20 de ja-
neiro, e que fosse vedada publicação de 
notas de expediente. (Fonte: CJF)


