
Edição n. 5.204. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 13/05/2019.

JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Cíntia Araújo Lima (Feira de 
Santana), Danyelle Vaz Modesto (Ita-
buna), Ducineia Nunes Oliveira Luna 
(Mega Service) e Moema da Silva 
Lima (Viverde). Amanhã: Lara Lourdes 
Azevedo Barbosa (SECAD), Anderson 
Alves Mota (Feira de Santana), Josenil 
Francisco Batista (9ª Vara), Rubia dos 
Santos Rodrigues (22ª Vara) e Cinthia 
Cecília de Santana Cunha (VIPAC).

Parabéns!

VI Fórum Jurídico apresentou Análise 
Econômica do Direito e seus Reflexos no 

Âmbito Espacial dos Direitos Humanos e Sociais

A Seção Judiciária da Bahia recebeu, 
na última sexta-feira (10), o VI Fórum 
Jurídico da Escola de Magistratura Fe-
deral da 1ª Região - ESMAF, trazendo 
o tema “Análise Econômica do Direito 
e seus Reflexos no Âmbito Espacial dos 
Direitos Humanos e Sociais (Educação 
– Meio Ambiente – Habitação e Moradia 
– Saúde – Previdência Social). O evento 
foi realizado no Auditório Ministro Dias 
Trindade desta Seccional e contou com a 
presença de diversos magistrados, opera-
dores do Direito, servidores e estagiários.

A Mesa de Honra foi composta pelas 
seguintes autoridades: desembargador 
federal Antônio Souza Prudente, diretor 
da Escola de Magistratura Federal da 1ª 
Região; ministra do Superior Tribunal de 
Justiça Eliana Calmon; desembargador 
federal Hércules Fajoses, vice-presidente 
da Escola de Magistratura Federal da 
1ª Região; desembargador federal Í’talo 
Mendes; desembargador federal Francisco 
Neves da Cunha; desembargador federal 
Wilson Alves de Souza; desembargadora 
federal Margarida Cantarelli; juiz federal 
Saulo José Casali Bahia, coordenador lo-
cal da Escola de Magistratura Federal da 
1ª Região na Seção Judiciária da Bahia.

Na abertura do Fórum, o desembarga-
dor Souza Prudente, também responsá-

Diretor do Foro Dirley da Cunha 
Júnior recepciona estudantes

de Direito da Faculdade 2 de Julho

Os estudantes da turma de Direito 
Constitucional da Faculdade 2 de Julho 
realizaram uma visita institucional a Se-
ção Judiciária da Bahia na última quinta-
-feira, 9 de maio.

Acompanhados pelo professor Edson 
Saldanha e pelo coordenador do Curso 
de Direito da instituição, professor Paulo 
Mascarenhas, eles foram recebidos pelo 
diretor do Foro Dirley da Cunha da Jú-
nior em seu gabinete, onde pode explicar 
sobre a resposabilidade de assumir e ad-
ministrar a SJBA e as quinze subseções 
judiciárias.

Em seguida, o magistrado os acom-
panhou em um pequeno tour até a Sala 
de Treinamento do Prédio Anexo III para 
explanar melhor sobre o funcionamento 
da Justiça Federal na Bahia, assim como 

na 1ª Região, não deixando de comentar 
também sobre a carreira de juiz federal e 
responder perguntas dos visitantes.

Quem também acompanhou a visita 
foi o diretor do Núcleo Judiciário (NU-
CJU), o servidor Félix Antônio Barbosa 
Aguiar, que elucidou sobre o processo 
de recebimento e distribuição de pro-
cessos na SJBA, além de outras funções 
do núcleo.

Por fim, os estudantes tiveram a 
oportunidade de ouvir mais relatos expe-
rientes da carreira de magistratura com 
a juíza federal da 14ª Vara, Cynthia de 
Araújo Lima Lopez, que os recebeu em 
sua sala de audiência. A magistrada tam-
bém pode explicar sobre sua rotina de 
trabalho e tirou dúvidas dos estudantes 
presentes.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

06/05/09 - Vírus, micros, siste-
mas... E nada substitui o ser huma-
no - Algumas pessoas sentiram a falta 
da colega Denise Márcia, supervisora 
da Informática, que ficou ausente da 
sede da Justiça Federal durante vários 
dias nas últimas semanas. Onde es-
tava Denise? Talvez abatida por uma 
gripe, um resfriado, um vírus? De cer-
to modo sim, mas não era nenhum ví-
rus humano, mas uma praga da infor-
mática Denise acabou pegando uma 
“friagem”, mas, dura na queda, ela 
não se deixou abater, pois, viajando 
pelas Subseções, lutava contra o tem-
po para reduzir o estrago feito pelo tal 
vírus de computador.

Sentindo que essa odisséia rende-
ria uma história, o JFH encomendou 
um relato do périplo da servidora pe-
las estradas das Subseções.

Denise passou a última semana na 
sede, mas já nesta segunda-feira se-
guiu para Campo Formoso, Juazeiro e 
Paulo Afonso. Aqui temos um trecho 
do seu “diário” enviado de Poções, 
entre Conquista e Jequié.

“Colegas da Justiça Federal, aqui 
estou eu, nesse momento, em Poções, 
lugar com nome certo para quem está 
com vírus… não, não é o do computa-
dor, mas o influenza mesmo! Ou então 
foi a friagem de Vitória da Conquista 
onde passei os dois dias anteriores... 
Não teve calor humano que esquen-
tasse aquele gelo. Dormi na casa do 
colega Mário Cezar e nem o calor da 
recepção da família dele elevou a 
temperatura e o astral... Alta mesmo, 
só a pressão....

Corri atrás de um vírus e o outro 
me pegou. Bem feito! Quem manda 
ser do NUMOI? Tive que pegar 900km 
de chão até Barreiras e antes estive 
em Eunápolis, Itabuna, Ilhéus e Fei-
ra, correndo (correndo mesmo, no pé 
do vírus...) de Barreiras para Feira de 
Santana. Visitei minha casa em Sal-
vador na sexta e domingo voltei para 
a picula... Disparei para Guanambi, 
corri para Conquista e amanhã ater-
risso em Jequié, mas dessa vez com o 
vírus dominado!!! (...)”

JFHHÁ DEZ ANOS

vel pela Coordenação Geral-Científica do 
evento, ressaltou a importância do even-
to em mostrar engajamento no plano de 
metas da Escola Superior, estabelecendo 
uma conexão com as metas da Agenda 
2030 da Organização das Nações Uni-
das. Por fim, o magistrado encerrou sua 
fala recitando o trechos dos poetas Paulo 
Bomfim e Vinícius de Moraes.

Em seguida, o juiz federal Saulo José 
Casali Bahia, responsável pela Coordena-
ção Científica do evento, saudou e agra-
deceu a presença de todos. “A Análise 
Econômica do Direito é um modo de 
abordagem do Direito - uma abordagem 
pragmática das questões relacionadas 
a efetivação dos direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal”, ex-
planou o magistrado, ao enfatizar a ne-
cessidade da temática do VI Fórum Ju-
rídico.

Quem também falou durante a aber-
tura do evento foi o desembargador Hér-
cules Fajoses, destacando a naturalidade 
da inclusão da faceta da economia den-
tro do Direito, uma vez que se este último 
é feito pelo homem e para o homem, não 
se fala em Direitos que não sejam huma-
nos e sociais.

Ao longo do dia, o VI Fórum Jurídi-
co trouxe nove palestras abordando o 
tema central com enfoques nas áreas da 
educação, meio ambiente, habilitação e 
moradia, saúde e previdência social. A 
tarde, os presentes se reuniram na Bi-
blioteca Professor Bernardino José de 
Souza para participar de um dos quatro 
workshops oferecidos pelo evento.

Aos interessados em assistir as pales-
tras proferidas no VI Fórum Jurídico, os 
vídeos estão disponíveis para acesso no 
canal oficial do TRF1 no YouTube, por 
meio do link: https://bit.ly/2IY6kqt
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