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Aniversariantes
Hoje: Manoel dos Santos Filho (NUCRE) 
Lissandra Azevedo (13ª Vara), Wladimir 
Saldanha dos Santos (NUCJU), Eduardo 
Sena Farias (Teixeira de Freitas), Samuel 
Martins de Souza (Irecê), Gabriel Victor 
Lima Barreto (Turma Recursal), Giliana 
Nascimento Silva (CS Gestão & Servi-
ço), Carlos Roberto Almeida dos Santos 
(VIPAC), Christian Monteiro de Almeida 
Lins, Bárbara Rhamana Pereira e Carlos 
André Lemos Mota (todos de Eunápolis).  
Amanhã: Cláudio Henrique Santos de 
Oliveira (Biblioteca), Daniela Sousa da 
Silva Matos (Turma Recursal), Elisabeth 
Teixeira Paes de Carvalho (24ª Vara) e 
Vanessa Suzart de Oliveira (7ª Vara).

Parabéns!

Missa de sétimo dia
A missa de 7º dia do falecimento da 

advogada Maria José de Oliveira acon-
tecerá hoje, às 17h, na Igreja do Senho 
do Bonfim. Leia a homenagem na Colu-
na Margem da Palavra, ao lado.

Margem
da Palavra

Despedida
O exercício do 

Direito depende 
de vários atores: 
o juiz, os servi-
dores, o jurisdi-
cionado e, claro, 
o advogado, peça 
fundamental para 
girar as engrena-
gens do Judiciário. Na Nossa Seção 
Judiciária temos verdadeiros ícones 
da Advocacia. São conhecidíssimos 
dos servidores e magistrados. 

Uma dessas figuras ímpares era a 
Dra. Maria José de Oliveira, de per-
sonalidade forte e uma voz rouca que 
ecoava alto, aparentemente brigando, 
mas na realidade, brincando. 

Lá seguia ela pelos corredores e 
secretarias mexendo com todos. Por 
onde passava, ouviam-se gargalhadas. 
Seu humor sarcástico cativava as pes-
soas. Era aparentemente sisuda, mas 
tinha uma risada alta e contagiante.  

Os servidores se acostumaram 
com o seu jeito meio rude, porque 
perceberam que por trás daquela apa-
rente dureza havia um ser humano 
maravilhoso. Maria José era conheci-
da pelos seguranças, pelas guardetes 
e pelos terceirizados. Parava para fa-
lar com todos e era tratada por eles 
com muito respeito e carinho. 

Extremamente católica, Dra. Ma-
ria José amava Jerusalém, a Cidade 
Santa de Israel, para onde viajava fre-
quentemente. Seguindo os passos de 
Jesus na “Via Crucis” aquela mulher 
durona desmanchava-se em lágrimas. 

Dra. Maria José partiu para a Je-
rusalém Celeste neste 1º/11, Dia de 
Todos os Santos e seu sepultamento, 
mesmo num movimentado Dia de Fi-
nados, contou com sete sacerdotes 
na missa de corpo presente, rezada 
por seu grande amigo Dom Gregório, 
que veio de Petrópolis. 

Só então tomamos conhecimento 
da imensa obra de caridade realizada 
por ela através das Obras Sociais de 
Irmã Dulce, Obras Sociais da Basíli-
ca do Bonfim, Mosteiro de São Bento, 
de São Francisco, dos Mosteiros de 
freiras reclusas e tantos outros ges-
tos de amor que a sua mão direita 
praticava e a sua mão esquerda não 
sabia. Como deve ser. O fruto do seu 
operoso trabalho como advogada era 
partilhado com os mais necessitados, 
seguindo o exemplo do seu querido 
“Chiquinho”(São Francisco de Assis).

Vários servidores da Justiça Fe-
deral foram despedir-se da querida 
Dra. Maria José. Para mim e para 
toda a minha família foi uma honra 
conhecê-la e desfrutar da sua amiza-
de. Descanse em paz, querida! O céu 
está em festa para recebê-la.

Luzineide Oliveira-SEBIB

Por Isabel Portela

Alunos de Direito da Faculdade de Ci-
ências Humanas e Exatas do Sertão do São 
Francisco, viajaram 750 km do município 
de Belém do São Francisco, em Pernambu-
co, para conhecer a estrutura e funciona-
mento desta Seccional no dia 26/10. Para 
os 30 universitários, este foi o primeiro 
contato com a Justiça Federal.

Os alunos estavam acompanhados pelo 
professor de Direito Processual Penal Mar-
co Antônio Bacelar, dando sequência à vi-
sita feita ao Tribunal de Justiça da Bahia, e 
complementando os estudos sobre a estru-
tura do Poder Judiciário.

A visita pela Justiça Federal teve o acom-
panhamento da supervisora da Seção de Bi-
blioteca, Luzineide Oliveira e da servidora 
Márcia Rodrigues, de quem os estudantes 
receberam explanação sobre a importância 
da instituição, sua história, suas atribuições 
e a organização administrativa e judiciária.

Na Biblioteca Bernardino José de Souza, 
local de extrema importância na vida aca-
dêmica de qualquer estudante, os alunos 

conheceram importantes livros e processos 
da nossa instituição em sua primeira fase, 
documentos que passaram por restauração.

 O grupo teve a oportunidade de voltar 
no tempo para ter uma ideia de como era 
o cotidiano de um magistrado e como os 
processos avançaram com as novas tecno-
logias. Eles também puderam levar conhe-
cimento para casa, pois receberam muitos 
exemplares da Revista do TRF1 e uma co-
leção completa das 12 edições da Revista 
Jurídica da Justiça Federal da Bahia.

A supervisora da biblioteca, Luzineide 
Oliveira, salientou para os visitantes que 
quem vai escrever o futuro do Direito eram 
eles, e assim desejava que fossem bons ju-
ízes, advogados e procuradores, porque a 
sociedade só existe com sistema e ordem 
graças a quem atua na área jurídica. Na 
visão de Luzineide, advogados e juízes pre-
cisam ter coragem e ela tem esperança de 
que, quando um estudante procura uma 
biblioteca, ele vem conhecer cada área da 
Justiça, descobrir a função de cada uma 
delas. Esse estudante, curioso e interessa-
do, futuramente vai fazer a diferença.

 A aluna Micaela Rodrigues, agradeceu 
a recepção da supervisora da Biblioteca 
afirmando que, graças à tranquilidade e 
clareza de Luzineide Oliveira, sentiu que o 
aprendizado foi facilitado.

 Em seguida, os alunos foram conduzi-
dos ao Núcleo Judiciário, onde a diretora 
Leila Lessa e o supervisor Mauro Guilher-
me fizeram uma completa explanação so-
bre todos os aspectos ligados às atividades 
do Núcleo, explicando como funcionam a 
distribuição, a autuação e o arquivamento, 
além da novidade dos processos virtuais.

O professor Marcos Antônio Bacelar res-
saltou que procura, sempre que possível, 
fazer a transposição da teoria para a prá-
tica, possibilitando aos futuros aplicadores 
do Direito verificarem "in loco" as demandas 
que encontrarão no desempenho da ativi-
dade profissional. “Essas visitas técnicas, 
como a que fizemos à Justiça Federal, são 
a oportunidade perfeita para que nossos 
alunos possam vivenciar experiências que 
serão importantíssimas para a sua forma-
ção acadêmica”, declarou.

O grupo de alunos permaneceu por 
cinco dias em Salvador, quando puderam 
visitar as penitenciárias masculina e femi-
nina, o Departamento de Polícia Técnica, 
a Polícia Federal, o Centro de Inteligên-
cia da Secretaria de Segurança Pública, o 
Tribunal de Justiça e, finalmente, a Justi-
ça Federal. O professor registrou que tal 
oportunidade não lhe fora dada durante a 
sua graduação. 

Após a visita ao NUCJU, os estudantes 
tiveram a oportunidade de conhecer uma 
Vara Federal. Foram recebidos na sala de 
audiência da 14ª Vara pela juíza federal 
Cynthia Lopes, que discorreu sobre os desa-
fios da profissão, fazendo uma vasta avalia-
ção sobre as atividades de um magistrado.

A magistrada manteve os alunos encan-
tados e atentos durante cinquenta minutos 
ao falar sobre sua trajetória de vinte anos 
de magistratura com profunda dedicação e 
grande profissionalismo e explanou, com 
clareza, sobre as diferenças de competên-
cias entre a Justiça Estadual e Federal. 

A magistrada respondeu a diversas dú-
vidas do grupo, falou sobre o novo CPC e 
também da importância da videoconferên-
cia para a agilidade processual, deixando 
os visitantes inteiramente à vontade.   

A aluna Cláudia do Espírito Santo, em 
nome de todos os colegas, agradeceu pelo 
prazer da visita, afirmando que esta não 
poderia ter sido melhor. “Nós estamos fe-
chando com chave de ouro nosso apren-
dizado, vivenciando tudo isso que poucos 
alunos tiveram e terão a oportunidade de 
vivenciar. Poucas instituições trabalham 
em conjunto com o corpo docente, para 
que os alunos tenham o privilégio de es-
tar em um ambiente como esse”, decla-
rou.  E complementou avaliando que a 
magistrada transmite um amor, uma pai-
xão tão grande pela profissão, que conta-
giou a todos. 

Para a estudante, é muito 
bom  perceber que para além 
da figura do juiz há uma pessoa 
de verdade, uma vez que se tem 
a impressão de que o juiz é um 
ser intocável, quase um deus, 
do qual não se pode aproximar 
muito. “Aprendemos muito 
mais com a sua experiência de 
vida, pelo pouco que nos pas-
sou, sobre sua profissão, pela 
forma com que a senhora age, 
do que se tivéssemos escutado 
um discurso em uma linguagem 
técnica”, finalizou a estudante.

Estudantes de Direito viajam 750 km 
para conhecer a Justiça Federal


