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(Vitória da Conquista), Thaine Ro-
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Clarissa Gomes Tenório Acioli (Ala-
goinhas) e Indiara Lúcia de Araújo 
Castro(4ª Vara). 
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Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia está
com inscrições abertas

A Academia de Letras Jurídicas da 
Bahia abriu inscrições para as cadeiras 
15 e 25. As inscrições podem ser realiza-
das até 9 de julho.  O candidato deve ser 
brasileiro nato e residir na Bahia, ter re-
putação ilibada, ser bacharel em Direito 
há pelo menos dez anos, autor de livros 
jurídicos ou, por concurso, professor de 
Direito há pelo menos dez anos. 

A inscrição deve ser acompanhada 
de currículo, comprovante dos requisi-
tos previstos no art.16 do Regimento da 
Academia, e do pagamento da taxa de 
inscrição.  A inscrição poderá ser feita na 
sede da Academia na Rua Alameda Ca-
pirimim, n. 14, Graça

15ª Vara seleciona 
analista para ocupar 
função em Gabinete
A 15ª Vara/JEF seleciona analista 

para ocupar função comissionada no 
gabinete. Os interessados poderão enca-
minhar um breve currículo para o e-mail 
15gabju.ba@trf1.jus.br.

Vice-presidente
Neuza Alves profere 

palestra sobre os JEFs 
em congresso 

A vice-presidente do TRF da 1ª Re-
gião, desembargadora federal Neuza 
Alves, proferiu palestra no II Congresso 
Baiano da Associação Brasileira de Mu-
lheres de Carreira Jurídica – Direito e 
Justiça, em Salvador na  última sexta-
-feira, 23/05.

A magistrada falou sobre “Os Juiza-
dos Especiais Federais e as Propostas 
de Extinção da Competência Delegada à 
Justiça Estadual” no evento que também 
tratou de temas como a reforma do Códi-
go de Processo Civil nas ações de família, 
a responsabilidade civil dos sites de rela-
cionamento, a mulher e a administração 
pública e a proteção à mulher trabalha-
dora na jurisprudência do TST.

Sexta Jurídica
A próxima sexta jurídica será nesta 

semana, às 10h no Auditório Ministro 
Dias Trindade e, por videoconferência,  
tratará do tema “Organizações Sociais e 
Organizações da Sociedade Civil de In-
teresse Público: aspectos jurídicos rele-
vantes”. O palestrante será o juiz federal 
substituto Clécio Alves de Araújo.

As sextas jurídicas são oportunidades 
para o aprimoramento e atualização ju-
rídica de magistrados e servidores, em 
diversos ramos do Direito. Estes fatores 
são indispensáveis  para a realização das 
atividades diárias, fato confirmado pela 
prática exitosa já existente nas Seções 
Judiciárias da Primeira Região.

Tribunal de Justiça da Bahia economiza 
quase R$ 1 bilhão em precatórios 

Novo cálculo realizado pelo Tribunal 
de Justiça da Bahia da dívida dos órgãos 
públicos resultou em economia de qua-
se R$ 1 bilhão. O valor total da redução 
destes créditos, chamados ‘precatórios’, 
foi divulgado na última sexta-feira 16/5 
pelo juiz Gilberto Bahia, coordenador do 
Núcleo Auxiliar de Conciliação de Preca-
tórios e responsável pelo trabalho de re-
visar o cálculo das dívidas.

Uma das ações realizadas pelo Nú-
cleo para alcançar o resultado foi a cria-
ção de quatro setores internos: gestão 
de cartório, setor de cálculos, gestão das 
contas e assessoria jurídica. Os procedi-

mentos incluíram a depuração do siste-
ma informatizado de cálculos do Tribunal 
de Justiça, bem como novos cálculos de 
todos os Precatórios e das Requisições 
de Pequeno Valor.

Houve uma atenção especial aos pre-
catórios inspecionados pelo Conselho 
Nacional de Justiça, o que gerou uma 
redução de exatos R$ 827.874.973,85. 
“Com mais 500 cálculos a serem revi-
sados, o número deve passar de R$ 1 
bilhão”, disse o juiz Gilberto Bahia.

O relatório de inspeção sobre as ati-
vidades desenvolvidas pelo Núcleo foi 
integralmente acolhido pelo corregedor 

nacional de Justiça, ministro Francisco 
Falcão, no dia 5 de maio.

“O recálculo e a verificação da corre-
ta instrução do processo ocorrem antes 
de qualquer pagamento, o que, por si só, 
garante a segurança na transferência dos 
valores”, diz um trecho do relatório, pro-
duzido pelo juiz José Luiz Lindote, auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça.

Em atenção à Resolução nº 115/2010 
do CNJ, as informações do Núcleo pas-
saram a ser encaminhadas regularmente 
ao Conselho, além de encaminhar todos 
os dados para a auditoria permanente do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Cuba pelo olhar do servidor Euvaldo Pinho
O JFH reproduz as aventuras do mer-

gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho. Já trouxemos as histórias 
e fotografias de Euvaldo Pinho pela Itália, 
Mar Vermelho, Ilha do Bananal, Deserto 
do Atacama, Grécia, Patagônia, Marro-
cos, Veneza, Atol das Rocas, Malásia, 
Indonésia, Tunísia, Jalapão, Avignon, 
Marselha, Transamazônica, Bora Bora, 
Capri, Barcelona, Ibiza, Madri e Chapada 
Diamantina. 

Transcrevemos hoje o relato da nova 
viagem de Euvaldo Pinho a Cuba, lem-
brando aos leitores que o JFH já publicou 
matéria sobre a primeira viagem do nosso 
colega a Cuba na edição de 03/05/2012. 

LA HABANA DE FIDEL

“A capital de Cuba, Havana ou “La 
Habana” é uma cidade cheia de ex-
tremos. A rica arquitetura colonial das 
catedrais, mansões e museus contrasta 
facilmente com as favelas e edifícios 
modernos. Com tanta história e cultura 
para oferecer aos turistas, ir a Havana 
é sempre prazeroso. E é pra lá que va-
mos, amigo leitor.

Penso que caminhar pelas ruas e vie-
las é o melhor jeito de conhecer a his-
tória de um povo. Em Havana não seria 
diferente. No bairro histórico de “Vieja 
Habana” (velha Havana), tombado como 
patrimônio mundial da Unesco, a expe-
riência é fascinante, pois naquela área 
há muitos monumentos históricos; entre 

eles o palácio presidencial 
e a catedral.

A história política de 
Havana está registrada em 
todos os detalhes e cantos 
da cidade. A “Plaza de La 
Revolución”, que foi palco 
de manifestações e dos 
discursos de Fidel Cas-
tro, é imperdível. Ao redor 
dela está o memorial José 
Marti, dedicado ao grande 
político, filósofo e jorna-

lista cubano, e também o Teatro Na-
cional e o Ministério del Interior, com 
uma escultura gigantesca do rosto de 
Che Guevara.

Enquanto edifícios mal conservados 
esperam restauração, outros surgem es-
plendorosos como os novos e grandes 
hotéis. O contraste entre o antigo e o 
moderno é evidente, mas a pé ou de "bi-
citáxi" o passeio é muito emocionante.

Carros antigos percorrem as ruas de 
Havana e muitos deles são utilizados 
como táxi. Imperdível é conhecer o mer-
cado municipal, repleto da cultura local, 
com telas, charutos, cigarrilhas, artesa-
nato, música, comidas típicas etc.

Não se pode deixar a cidade sem sa-
borear o tradicional "mojito" – feito de 
rum, água com gás, folhas de hortelã, 
suco de limão e açúcar –, de preferên-
cia no embalo da salsa que faz parte 
da alma do povo de Cuba. E foi o que 
fizemos no “La Bodeguita del Medio”, 
mesmo bar frequentado pelo não menos 
ilustre Ernest Hemingway, escritor que 
documentou momentos importantes da 
história de Cuba.”


