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Aniversariantes  
Hoje: Dina Moreira Carvalho (5ª Vara) 
e Jéferson Lima de Meneses (Itabuna). 
Amanhã: Cecília Souza Guimarães (10ª 
Vara), Macévila Casas Rodrigues Oli-
veira Lucas (Feira de Santana), Mar-
cos Roberto Cardoso (Express Clean) 
e Rosângela Moreira da Silva (Express 
Clean). Domingo: Michelle Moraes 
Lins (Guanambi), Najara Alves Pereira 
(Irecê). Segunda-feira: Amauri Fontes 
Nascimento (NUCRE), Ana Claudia de 
Oliveira Ortiz (NUCRE).

Parabéns!!!

Edição n. 4.179. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 24/10/2014.
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
O Seminário Internacional Brasil/Argen-

tina, realizado no Auditório Ministro Dias 
Trindade, Fórum Teixeira de Freitas, foi con-
cluído na tarde de ontem, 23/10. O tema 
deste ano foi “Controle da Magistratura, In-
dependência Judicial e Acesso à Justiça”. 

O evento foi aberto com a palestra “In-
dependência Judicial. Entre o Desejo e a 
Realidade: Sociologia de uma Crise de Ci-
dadania e Justiça”, apresentada pela pro-
fessora doutora Marta Biagi, da Universida-
de de Buenos Aires. Em seguida, o professor 
doutor Wálber Araújo Carneiro, da Univer-
sidade Federal da Bahia tratou do tema “O 
paradoxo da independência do juiz: acesso 
a qual justiça?”. O juiz federal Wilson Alves 
de Souza, coordenador-geral e científico do 
Seminário e também professor da UFBA, 
discorreu sobre o controle da magistratura, 
independência judicial e acesso à Justiça. O 
professor doutor Ricardo Rabinovich-Berk-

Seminário Internacional encerrado ontem AGENDA
CULTURAL

JAIR E VICENTINO
Os dois torcedores-símbolos de Bahia 

e Vitória estão de volta aos palcos de Sal-
vador. “Jair e Vicentino: como tudo co-
meçou” está no Teatro Módulo, às sextas-
-feiras, 21h, com Lucas Sicupira e Guga 
Walla no elenco. O texto é de Eduardo 
Oliveira e direção de Lucas Sicupira. 

A peça está repleta de piadas novas, 
brincando com a situação dos dois times 
baianos e fazendo do palco uma arena 
de futebol, com músicas que falam da 
rivalidade dos torcedores, vídeos com 
momentos da dupla na TV e interação 
com a platéia. No espetáculo, o público 
fica conhecendo como os dois amigos se 
conheceram: durante um BAVI na Fonte 
Nova, presos no banheiro no estádio.

Além do humor debochado, o espe-
táculo tem a preocupação de promover 
a paz entre as torcidas, com mensagens 
que valorizem o respeito ao outro dentro 
e fora dos gramados. Eles brincam com 
as situações do cotidiano, da situação 
de Salvador, com os relacionamentos e 
com os acontecimentos da semana.

Sucesso na TV – Jair e Vicentino es-
trearam na TV em 2012, no Globo Es-
porte, da TV Bahia, afiliada Rede Globo, 
e logo se tornaram um sucesso. A peça 
chegou aos palcos de Salvador em se-
tembro de 2013 e depois começou uma 
série de apresentações pelo interior.
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Servidores, colaboradores e estagiários reuniram-se no dia 15 
de outubro para celebrar o primeiro aniversário da Subseção Judi-
ciária de Bom Jesus da Lapa/BA. Na comemoração, ressaltou-se 
a dedicação de todos que fizeram e fazem parte da Subseção e foi 
rememorado o discurso proferido pelo MM Juiz Dr. Alex Schramm 
de Rocha, quando da inauguração da Subseção: “Apesar de se tra-
tar de uma jurisdição nova devemos iniciar os trabalhos com toda 
eficiência e com toda força. Para tanto, contamos com um corpo 
de funcionários, em sua maioria de servidores novos, mas muitos 
dedicados e interessados com o espírito de servir a Justiça”.

Segundo dados estatísticos, até o dia 30 de setembro, a Sub-
seção encerrou seu primeiro ano com total de entradas de 5.001 
processos, sendo 1.943 da Vara e 3.058 do Juizado, estando em 
tramitação 943 processos e 1403 processos respectivamente, 
perfazendo o total de 2.346 processos em tramitação. Além disso, 
o valor gerado com as expedições de RPVs chegou à cifra dos R$ 
3.527.575,85 (três milhões quinhentos e vinte sete mil quinhen-
tos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Na oportunidade, o Juiz Federal Substituto da Subseção Ju-
diciária de Guanambi, Dr. Felipe Bouzada, que também exerce 
a titularidade plena da Subseção de Bom Jesus da Lapa, enviou 
mensagem aos servidores lamentando a impossibilidade de com-

Comemorações em Bom Jesus da Lapa

parecer à comemoração, em razão de compromissos em Guanam-
bi. Ressaltou que a Subseção de Bom Jesus da Lapa passa por 
uma situação peculiar, pois não possui juiz presencial e fixo há 
mais de sete meses, bem como por inexistirem na cidade represen-
tantes do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União 
e das Procuradorias Federais, o que certamente dificulta o trâmite 
dos processos, principalmente os do Juizado Especial. Ademais, 
destacou que, mesmo diante de todas as adversidades, o empenho 
dos servidores no desenvolvimento de suas atividades é digno de 
louvor, o que explica os bons números alcançados pela Subseção, 
afirmando, ainda, que a continuidade desse trabalho, aliada à vin-
da da Juíza Federal Titular recém promovida, fará da SSJ de Bom 
Jesus da Lapa uma Subseção modelo.

man, da Universidade de Buenos Aires, en-
cerrou o ciclo de palestras com o tema “A 
Cobiçada Função de Julgar: Algumas Refle-
xões desde a História”.

Ao final do seminário, foi lançado o livro 
“Direitos Humanos, Justiça e Trabalho: es-
tudos em homenagem a um baiano inter-

nacional, o Professor Dr. Wilson Alves de 
Souza” (foto).

O Seminário foi realizado pela UFBA, Jus-
tiça Federal da Bahia e Unicorp, sendo orga-
nizado pela Asserjuf, com patrocínio da Caixa 
e apoio da Editora Dois de Julho e do Institu-
to Baiano de Pesquisas e Estudos Jurídicos.
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