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Aniversariantes
Hoje: José Joaquim Medrado Neto 
(Numan), Lucileide Gama Lima Oli-
veira (Paulo Afonso), Sergio Pereira 
Assunção (Bom Jesus da Lapa) e 
Pedro Sampaio Costa Carneiro (Ala-
goinhas). Amanhã: Renata Bandeira 
Machado Chaves (20ª Vara), Viviane 
Campos Trevisan (4ª Vara), Liliane 
Cardoso Cotrim Vieira (Guanambi), 
José Eduardo Palmeira de Queiroz 
(NUASG) e Beatriz dos Santos Mendes 
(Feira de Santana).

Parabéns!

† Nota de falecimento †
Lamentamos informar o falecimento do servidor aposentado Orlando Ferrer de San-
tana, ocorrido no último dia 5/11. O sepultamento, restrito aos familiares, foi reali-
zado no mesmo dia, no cemitério do Campo Santo.

CNJ lança Observatório do Meio
Ambiente do Poder Judiciário

Um espaço para acompanhamento 
e disseminação de informações sobre 
o meio ambiente para instrumentalizar 
pesquisas, estudos comparados, análises 
prospectivas, debates e produção cien-
tífica. Este é o objetivo do Observatório 
do Meio Ambiente, cujo lançamento foi 
feito nesta terça-feira (10/11), por meio 
de portaria assinada pelo presidente do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mi-

nistro Luiz Fux, durante a abertura da 
321ª Sessão Ordinária.

Para Fux, instituir o Observatório do 
Meio Ambiente do Poder Judiciário é 
um passo importante para a formação 
de um fórum interdisciplinar, de caráter 
nacional, criado para ser um canal per-
manente de diálogo entre o Judiciário e a 
sociedade civil. “Desde o início da minha 
gestão à frente da Presidência do Supre-
mo Tribunal Federal e do Conselho Na-
cional de Justiça, assumi o compromisso 
de promover, com prioridade, a atuação 
do Judiciário voltada para a proteção dos 
direitos humanos e do meio ambiente, 
conforme definido no Eixo 1 de nosso 
plano de gestão.”

Pela portaria assinada, o Observatório 
do Meio Ambiente vai contemplar a pro-
moção do desenvolvimento sustentável 
e a proteção da biodiversidade da Ama-
zônia Legal evitando retrocessos em ma-
téria ambiental como foco no meio am-
biente natural. Além disso, está previsto 
no documento o estímulo à criação de 
unidades judiciárias especializadas para 
o combate às violações do meio ambien-
te e a tutela das áreas de proteção, das 
reservas legais e das estações ecológicas.

A proposta é que o espaço possibilite 
o diálogo interinstitucional e internacio-
nal e que contribuía para aumentar as 
ferramentas de enfrentamento judicial à 
tutela do meio ambiente, identificar as 
dificuldades e os gargalos no sistema 
de Justiça brasileiro e os tribunais que 
mais atuam com experiências positivas. 
“Estou certo de que a pluralidade de 
ideias e a troca de experiências entre 
os membros do Observatório e as insti-
tuições que eles representam apontarão 
caminhos para avançarmos na tutela do 
meio ambiente, bem como indicarão”, 
afirmou Luiz Fux.

Para saber mais sobre o Observatório, 
acesse: https://bit.ly/2Ue0OUF

Fonte: CNJ

Recordações do 
Escrivão Isaías Caminha

de Lima Barreto

Primeiro ro-
mance do escri-
tor Lima Barreto, 
esta obra é uma 
forte crítica à so-
ciedade hipócri-
ta e preconceitu-
osa e a imprensa 
(que ele mesmo 
fez parte), ten-
do sido lançado 
pela primeira 
vez no ano de 
1909 por A.M. 
Teixeira & CIA, pela Livraria Clássica de 
Lisboa.

Com referência autobiográfica, o li-
vro narra a história do jovem Isaías Ca-
minha, menino do interior, que tomou 
gosto pelos estudos através da desi-
gualdade de nível mental entre o seu 
pai, um ilustrado vigário, e sua mãe. 

Em uma certa ocasião, Isaías lê um 
artigo de jornal contendo ofensas às 
pessoas de sua raça e resolve partir 
para estudar na capital na intenção 
de combater esse tipo de postura. Re-
cebendo dinheiro da mãe, que acres-
centa aos rendimentos que obtém es-
crevendo os trabalhos universitários 
de um amigo estudante de Direito, 
ele percebe o prestígio que cronistas 
e repórteres têm junto à população. 
Aproveita-se do contato casual que 
mantém com o jornalista Ivã Rostó-
loff na boêmia carioca, consegue um 
convite para trabalhar na redação do 
jornal “O Globo”.

Os subúrbios cariocas, cenário prin-
cipal de “Recordações do Escrivão 
Isaías Caminha”, já tinham sido obje-
to de interesse da literatura no século 
XIX, com a obra de Machado de Assis 
por exemplo. O aspecto diferencial de 
Lima Barreto consiste no fato de que, 
nele, os subúrbios são tomados pela 
pobreza, mostrada do ponto de vista 
dos desvalidos.

Sobre o período histórico, a época em 
que Lima Barreto se desenvolve como 
escritor é imediatamente posterior à 
abolição da escravatura. Trata-se de um 
momento no qual a condição social do 
negro é vista ainda com certa descon-
fiança e a liberdade conseguida se mos-
tra bastante fragilizada pelo preconceito 
racial arraigado.  (Com informações da Wi-
kipédia, Educação Globo e Cola da Web).

Obrigatória

Leitura

A Justiça Federal em Irecê está reali-
zando perícias médicas concentradas. Já 
foram realizadas 150 perícias médicas 
da especialidade psiquiatria entre os dias 
19 a 30 de outubro de 2020.

Nos dias úteis das semanas de 16 a 
27 de novembro de 2020 serão realiza-
das mais 500 perícias e entre os dias 9 a 
18 de dezembro de 2020 ocorrerão mais 

Subseção Judiciária de Irecê
segue realizando perícias médicas

160 perícias. Desta vez, em razão da 
maior quantidade de perícias e para evi-
tar aglomeração em razão da Covid-19, 
as perícias serão realizadas no campus 
do IFBA em Irecê.

No total serão realizadas 810 perícias 
nas especialidades de psiquiatria, orto-
pedia, cardiologia e também clínica geral 
até o final do ano.

Termina hoje o prazo 
para inscrições no 

Curso de Introdução 
ao Direito, Estrutura e 

Competência da JF
O Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
informa que realizará o Curso de Intro-
dução ao Direito, Estrutura e Competên-
cia da Justiça Federal (autoinstrucional 
a distância) para servidores da Justiça 
Federal sem formação jurídica. As aulas 
ocorrerão no período de 16 de novembro 
a 18 de dezembro de 2020.

A ação educacional terá carga horária 
total de 30 horas-aula, organizada em 
5 módulos. Para se inscrever, acesse: 
https://www2.cjf.jus.br/educare/ficha-
-inscricao?codTurma=1602

Informações adicionais podem ser ob-
tidas no link: https://bit.ly/3nlKGwy

Fonte: TRF1
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