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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, juiz federal da 12ª Vara, Anna Inêz Car-

valho (Itabuna), Andreia Bicalho (23ª Vara), Marcos, Jayr Figueiredo Júnior e Cloves 
Lefundes Júnior (os três de Feira de Santana). Amanhã: Pedro Braga Filho, juiz federal 
da 19ª Vara, Bruno de Jesus (Feira de Santana), Ariadine Eluane Costa (Alagoinhas), 
Ricardo Figueiredo Lima (22ª Vara) e Cecília Vicentini Lima (16ª Vara). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia 
Magalhães. Estagiária de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

27/03/2007 - Paixão de Cristo lota 
auditório com servidores e terceirizados 
entre aplausos e lágrimas.

A emoção tomou conta do maior es-
petáculo já realizado na Justiça Federal 
na Bahia. Foi puro encantamento a “Pai-
xão de Cristo”, musical apresentado pelo 
Grupo Cantarolando, sob a regência do 
Maestro Edvã Barbosa, dos servidores e 
dos terceirizados. Já na entrada do audi-
tório, sob a penumbra, um caminho de 
rosas vermelhas e velas acesas convida-
va o espectador à reverência e à reflexão.

Os que adentravam o recinto rece-
biam ovos de chocolate oferecidos pela 
Caixa. A programação foi dividido em 
quatro passagens: “Entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém”, “A Santa Ceia”, 
“Traição de Judas, Prisão de Jesus e Cru-
cificação” e “Ressurreição e Ascensão”.

A quantidade de presentes foi superior 
à esperada e muitas ficaram de pé. En-
cerrada a interpretação da “Ave Maria”, 
sob a batuta do Maestro Edvã Barbosa e 
ao som da canção “Jesus Christ Supers-
tar”, teve início a apresentação.

O pequeno grupo de canto Cantaro-
lando cresceu em seus acordes, enquan-
to Jesus chegava triunfalmente em Jeru-
salém, acompanhado pelo povo.

Não faltaram momentos marcantes. 
Fátima Riccio (que atuou como Maria) 
interpretou divinamente a canção “Via 
Dolorosa”. Simone Cerqueira, um gran-
de talento como Judas Iscariotes, e Doris 
Fernandes, com delicadeza, representou 
o etéreo, com a dança “Luz e Sombra”.

A apresentação foi encerrada ao som 
da canção “Eu O seguirei” (versão da 
música “I will follow Him”), de Valter 
Gomes Jr., autor do roteiro. O espetáculo 
foi dirigido por Luiz Goulart, com a pro-
gramação visual de Gésner Braga.

JFHHÁ DEZ ANOS

O Centro Judiciário de Conciliação da 
Bahia- CEJUCBa, realizou no dia 21/03, 
apenas no turno matutino,  10 audiências 
por videoconferência com a Subseção Ju-
diciária de Paulo Afonso. Pela primeira, 
vez essas audiências foram gravadas di-
retamente pelo próprio CEJUCBa, sem a 
necessidade de link do TRF1, graças ao 
captador de imagens cedido pela Caixa 
Econômica Federal, e instalado em equipa-
mento da Seccional.

Esta funcionalidade garante autonomia 
ao CEJUCBa para pautar e realizar audiên-
cias gravadas com todas as Subseções, in-
dependente de disponibilidade de conexão 
com o Tribunal, o que amplia o alcance da 
atuação das atividades.

O CEJUCBa agradece a parceria e o em-
penho do Dr. Paulo Ritt que, no cargo de 
Gerente Jurídico da CAIXA, atuou para a 
cessão do equipamento, além de inúmeras 
outras ações ao longo dos 11 anos de par-
ceria com a Conciliação da Justiça Federal 
da Bahia, e que se aposentou após uma 
carreira brilhante, marcada pela correta 
atuação profissional e pelo convívio sempre 
gentil e agradável.

O CEJUCBa deseja ao Dr. Paulo Ritt 
felicidades nessa nova fase de sua vida. 
Interinamente, a Gerência Jurídica da CEF 
está sendo exercida pelo advogado Myron 
de Moura Maranhão, que já atua na con-
ciliação desta Justiça Federal há mais de 
uma década, com proatividade e eficiência.

Centro Judiciário de Conciliação tem novo link 
para gravação de audiências e se despede 

de Paulo Ritt na sua aposentadoria
E no dia 17/04, houve mais 6 audiên-

cias por videoconferências com a Subse-
ção Judiciária de Paulo Afonso, também 
gravadas pelo CEJUCBa.

DEPOIMENTO DE PAULO RITT 

"Cumprimentamos a DIREF, a Coorde-
nação e à Direção do Centro Judiciário 
de Conciliação empenho na implantação 
e consolidação das audiências com sub-
seções via videoconferências, com a dis-
ponibilização de link próprio e gravação 
autônoma na Seção Judiciária da Bahia, 
resultando em sensível maior possibilida-
de de agendamento no Estado em relação 
ao concorrido link do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região com outras Seções e 
Subseções Judiciárias, a exemplo de au-
diências de conciliação realizadas com a 
Subseção de Paulo Afonso, com a mesma 
qualidade de gravação e elevado índice 
de acordos”.

A CEJUCBa registra também os agra-
decimentos pela colaboração e empenho 
da servidora Aline Trevisan Duarte e de 
Lauri Lima, terceirizado do NUTEC, via-
bilizando as audiências com a utilização 
do link local, bem como ao juiz federal 
João Paulo Pirôpo, da Subseção de Paulo 
Afonso e a Emerson de Aguiar, diretor de 
Secretaria, sempre receptivos à inovação 
na busca de economia logística e de me-
lhores resultados.

Normas para solicitação 
de serviços de TI

Os serviços de TI deverão ser solicita-
dos exclusivamente por eSosti, em nome 
do usuário demandante;

As mudanças de local de equipamentos 
de TI deverão sempre ser solicitadas, por 
eSosti, com antecedência mínima de dois 
dias úteis, sendo recusadas as solicitações 
encaminhadas com prazo inferior;

As solicitações de serviços de TI que im-
plicam em custos financeiros (novos equipa-
mentos e softwares) ou liberação de acesso 
a páginas específicas da internet deverão 
ser encaminhadas, por eSosti, devidamente 
justificadas, exclusiva e expressamente pelo 
dirigente da unidade superior do interessa-
do, do nível de CJ-2 acima;

As solicitações de serviços de TI que in-
terferem com a segurança da informação 
(pastas W, e-mails, acervos de processos) 
deverão ser encaminhadas, por eSosti, de-
vidamente justificadas, exclusiva e expres-
samente pelo dirigente da unidade gestora 
do recurso que se deseja ter acesso;

 Contato sobre qualquer solicitação de 
serviço de TI, devidamente registrada no 
eSosti, deverá ser feito junto à Central de 
Serviços de TI – CSTI (61 3314-1620).

Ministro  Roberto Barroso: “Jeitinho 
brasileiro tem custos morais elevados”

Em palestra na Universidade de Har-
vard, o ministro do STF Roberto Barroso 
iniciou seu ensaio de título “Ética e jeitinho 
brasileiro: por que a gente é assim?” reto-
mando os antecedentes coloniais de nossa 
história,  abordando as disfunções que o 
período colonial nos legou e que buscamos, 
enquanto povo, derrotar e que marcam o 
Estado brasileiro: o patrimonialismo, o ofi-
cialismo e a cultura da desigualdade.

Ele afirma categoricamente que essa 
“maldição” da ética pública é consequên-
cia não de falhas pontuais e individuais 
mas sim de um modelo institucionalizado: 
“É impossível não sentir vergonha pelo que 
aconteceu no Brasil”, lamenta, ao consta-
tar que nesse particular “o jeitinho oscila 
em uma escala que vai do favor legítimo à 
corrupção mais escancarada”.

“E é precisamente porque algumas 
de suas manifestações não são conde-
náveis, que ele termina sendo aceito de 
forma generalizada, sem que se distinga 

adequadamente entre o certo e o errado, 
o bem e o mal.”

“Para darmos o salto civilizatório de que 
precisamos, é preciso que cada um comece 
a mudança por si próprio. A ética pública, 
de que tanto nos queixamos, é em grande 
medida espelho da ética privada. O jeiti-
nho brasileiro deverá ser progressivamente 
empurrado para a margem da história pelo 
avanço do processo civilizatório.”

“Eu sei que tudo parece muito difícil. 
Mas não custa lembrar: a ditadura mili-
tar parecia invencível. A inflação parecia 
invencível. A pobreza extrema parecia in-
vencível. Já vencemos batalhas impossí-
veis anteriormente. Não podemos desani-
mar. Eu concluo com o slogan pessoal que 
tem me animado nos bons e nos maus mo-
mentos: Não importa o que esteja acon-
tecendo à sua volta: faça o melhor papel 
que puder. E seja bom e correto, mesmo 
quando ninguém estiver olhando."

Fonte: CONJUR


