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Tribunal lança campanha
para combater as
“custas por fora”

A

presidente Sílvia Zarif
apresenta nesta segunda-feira, durante um almoço com diretores de rádio e
televisão, uma campanha institucional de divulgação do DAJ Eletrônico (Documento de Arrecadação Judiciária) e de orientação
às partes para não pagarem as
chamadas “custas por fora”.
Tendo como slogan “Quem fica
por dentro não paga por fora”, a
fase inicial da campanha consta de
vídeos e spots de rádio de 30 segundos com depoimentos dos presidentes da Associação dos Magistrados da Bahia, Ubiratã Pizzani,
da OAB-BA, Saul Quadros, e do
Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário, Maria José Silva, além
de servidores de Salvador, Feira
de Santana e Vitória da Conquista.
A intenção é orientar a população sobre o pagamento das custas com o DAJ Eletrônico, o que
pode ser feito pela Internet, em
caixas automáticos ou na rede
bancária, com formulário retirado no próprio cartório.
O Tribunal quer mostrar à
população que o DAJ é a única
forma de pagamento, tendo valores estabelecidos nas tabelas expostas nos cartórios, e enfatizar
que a população não deve pagar
valor nenhum a terceiros.
A campanha coloca à disposição da população, para denúncias
e pedidos de orientação, o número 0800-071-2222, da Ouvidoria
do Tribunal, para onde serão canalizadas as demandas dos usuários dos serviços da Justiça.
A segunda fase da campanha
incluirá a mídia impressa, além
de outdoors e cartazes que serão
colocados nos cartórios.

Desembargadores foram convidados a participar do lançamento da campanha institucional

SESSÃO JUDICANTE DO PLENO
Antes da apreciação dos
146 feitos em pauta, na sessão ordinária judicante do
Tribunal Pleno, a presidente
Sílvia Zarif ressaltou ontem a
importância da Conferência
Livre sobre Novas Políticas
de Segurança Pública, promovida pelo TJ (ver matéria
na pág. 5), em etapa preparatória à Conseg, que será realizada em agosto, em Brasília.
Ela também convidou os
membros da Corte a participarem do lançamento da campanha institucional de divulgação do DAJ Eletrônico (ver

matéria ao lado) e ressaltou a
importância do preenchimento, por parte dos desembargadores, do formulário de
produtividade requisitado
pelo CNJ, afirmando que uma
reunião já está agendada para
prestar os esclarecimentos
necessários.
Nos julgamentos, foram
apreciados agravos regimentais, exceção de suspeição,
ação penal, restauração de
autos, suspensão de liminar
ou antecipação de tutela, embargos de declaração e mandados de segurança.

Tribunal realiza
inspeção
extraordinária
(Pág. 8)

CONVOCAÇÃO
PARA UGS
Os juízes de 80 comarcas do
interior do Estado estão convocados pela presidente do TJ,
desembargadora Sílvia Zarif,
para participar, no próximo dia
31, das 9 às 18 horas, no auditório do Tribunal, do Encontro de
Sensibilização para Instalação de
Unidades Gestoras.
A expectativa da Coordenação do Programa de Descentralização é que até o mês de
outubro todas as comarcas do
Estado sejam transformadas em
unidades gestoras pelo TJ.
Das 277 comarcas que formam o Estado, 100 já foram descentralizadas de 2002 até agora e
outras 99 estão em fase de capacitação. Mais informações pelo
telefone (71) 3372-1733. A relação das comarcas convocadas
está no site do TJ-BA.
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A SEMANA

JOÃO HENRIQUE NO TJ

Fotos: Nei Pinto

Congresso
Psicossocial
O Congresso Internacional
Psicossocial Jurídico, que será
realizado pelo TJ-DFT de 21 a
24 de outubro, debaterá temas
como adoção nacional e internacional; adolescente em conflito
com a lei; atendimento a idosos;
depoimento sem dano; guarda;
Justiça comunitária; Lei Maria
da Penha; penas alternativas; presos e egressos; e uso de drogas e
redes sociais.
O objetivo é fomentar a troca e
a produção de conhecimento nas
áreas de interface entre a Psicologia, o Direito e as Ciências Médicas e Sociais, para que as ações
interdisciplinares já realizadas
no TJ-DFT sejam divulgadas.
As inscrições e a programação
podem ser acessadas no site www.
congpsicossocialjuridico.com.br.

Economia
de papel
Uma mudança na rotina de
trabalho da Coordenadoria de
Acórdãos da Secretaria Judiciária do TJ-MS proporcionou a economia de mais de 20 mil folhas
de impressão, numa comparação
do primeiro semestre de 2008
com igual período de 2009.
A razão para a economia é
simples: se antes havia a impressão de cópias para a correção ortográfica e jurídica, agora as alterações estão sendo feitas diretamente na tela do computador.

O prefeito de Salvador, João Henrique, fez
uma visita de cortesia à presidente do TJ,
desembargadora Sílvia Zarif, e a convidou para
assistir à sexta etapa da Stock Car 2009 no
camarote da Prefeitura, que será montado em
frente ao prédio do Tribunal de Justiça.
A corrida acontecerá no dia 9 de agosto,
com 16 equipes competindo nos 2,7 km de
pista. Segundo o prefeito, este será o primeiro
circuito de rua em 30 anos de história da categoria e também a primeira vez em que o Nordeste
sedia uma corrida de Stock Car.
João Henrique aproveitou para pedir desculpas pelos transtornos decorrentes das obras
nas vias do CAB e ressaltou que o evento,
promovido em parceria com o governo do Estado e a Vicar Promoções, gerou empregos diretos e indiretos.

Homenagem da
OAB a juíza
A Comissão de Promoção da
Igualdade Racial da seccional
baiana da Ordem dos Advogados
do Brasil homenageou a titular
da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador, juiza
Andreama dos Santos (foto abaixo), em solenidade realizada na
sede da Ordem, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra da América Latina e
Caribenha (25 de julho).

VISITA DO PREFEITO DE IPUPIARA

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Sílvia Zarif, recebeu a visita do prefeito de Ipupiara, Davi
Ribeiro, e da vice-prefeita, Elisângela Rosa da Silva Vieira
(foto), que pleitearam a implantação da comarca no município.
Segundo a vice-prefeita, Ipupiara possui 8,9 mil habitantes, atendidos pelo fórum da Comarca de Brotas de Macaúbas,
e é responsável por 70% dos processos que lá tramitam.

EXPOSIÇÃO
Terminou ontem a exposição
de 16 telas a óleo da pintora Flávia Dantas, que ficou aberta ao
público no Átrio do TJ. A maior
parte dos quadros retratava paisagens e casarios, mas também
animais, flores e locais de Salvador, como o Forte de São Marcelo e o Farol da Barra (foto).
A artista geralmente pinta as
paisagens com base em fotografias, fazendo algumas alterações,
e às vezes também retrata ambientes imaginados.

Nesse dia, em 1992, um grupo de mulheres negras se reuniu
em San Domingos, na República
Dominicana, para o I Encontro
de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas, o que
se tornou, como explica a presidente da comissão, a advogada
Eunice Martins, o marco internacional da luta e da resistência da
mulher negra.
A presidente da Comissão disse que a homenagem à juíza vem
em reconhecimento ao trabalho
por ela realizado e em razão de a
magistrada ser uma negra destemida, que tem marcado espaço.
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Cento e vinte três julgamentos
foram realizados pelos dois Tribunais do Júri da Comarca de Salvador, no Fórum Ruy Barbosa, no
primeiro semestre deste ano e cerca de 40% resultaram em condenação, em processos dos Cartórios Sumariantes da 1ª e da 2ª Varas
do Júri, instalados com a Resolução 24/2008, publicada no DPJ
em dezembro do ano passado.
Os cartórios realizam audiências para a instrução dos processos, desde o recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia,
dos 1º e 2º Tribunais do Júri,
presididos respectivamente, pelos juízes Moacyr Pitta Lima Filho e Vilebaldo Freitas.

POSSE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
O advogado Renato Gomes da Rocha
Reis Filho foi empossado juiz efetivo do
TRE para o biênio 2009/2011, em sessão
presidida pelo desembargador Sinésio
Cabral (foto). Compareceram à cerimônia
o 2º vice-presidente do TJ, desembargador
Jerônimo dos Santos, e o vice-presidente
do TRE, desembargador Eserval Rocha.
Em seu discurso, o advogado lembrou o
pai, o criminalista Renato Reis, ressaltando
“a sua total dedicação às causas que defendeu”. Declarou também estar preparado
para as responsabilidades no ato de julgar,
“com a democracia e com o povo, para
resolver os conflitos inerentes à política”.
Renato Reis Filho atuava no TRE desde
2007 na condição de juiz substituto.

Diego Mascarenhas

Tribunais do Júri

Publicação
no DJE

Memorial do Judiciário

A Comissão optou por indicar as arquitetas
devido à experiência que acumulam, tendo sido
premiadas em Chicago por um de seus trabalhos.

Diego Mascarenhas

Comemoração do Dia do Motorista

Os motoristas do TJ celebraram ontem a passagem do dia 25
de julho, consagrado à categoria, com um café da manhã na sede
do Tribunal (foto), em companhia da chefe de Gabinete, Tânia
Café, que representou a presidente Sílvia Zarif, e do diretor
administrativo, Maurício Dantas. A chefe de gabinete ressaltou
a importância desses profissionais, destacando o trabalho deles
no dia-a-dia do Judiciário. Motorista há 37 anos, Francisco
Marcelino agradeceu, falando em nome dos colegas.

Nei Pnito

As arquitetas Cláudia e Daniela Lopes (foto),
indicadas pela Comissão Organizadora das Comemorações do IV Centenário para conceber
gratuitamente o projeto do Memorial do Poder
Judiciário, estiveram com a presidente Sílvia
Zarif para se apresentar e conhecer melhor as
expectativas do Tribunal em relação ao novo
espaço, que será instalado no Salão de Casamentos do Fórum Ruy Barbosa.
As servidoras Silvana Tourinho e Márcia
Dórea, integrantes da Comissão, acompanharam a visita e informaram sobre as peças já
selecionadas para o Memorial. São móveis,
quadros, fotos e, principalmente, documentos
históricos recolhidos em passagens por diversas comarcas, entre elas Cachoeira, São Félix,
Muritiba, Lençóis, Itaberaba e Santa Bárbara.

O supervisor do Diário da
Justiça Eletrônico (DJE), João
Dias, informa aos responsáveis
pelo envio das decisões diárias
dos gabinetes dos desembargadores que, em cumprimento ao
Decreto Judiciário 64/2009, o façam até as 20 horas, horáriolimite para a publicação na versão PDF do Diário. O envio depois do horário implica a não
publicação das decisões.
O TJ suspendeu definitivamente, desde o último dia 8, a
distribuição da versão impressa
do DPJ.

Ouvidoria
Itinerante

Sonegação
do álcool

A Ouvidoria Geral do Estado
anunciou que os próximos Territórios de Identidade a serem beneficiados pelo projeto Ouvidoria
Itinerante serão o Sertão do São
Francisco – composto pelos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Remanso,
Casa Nova, Sobradinho, Sento Sé,
Juazeiro, Curaçá, Uauá e Canudos – e o Piemonte Norte do
Itapicuru – formado por Campo
Formoso, Jaguarari, Andorinha,
Ponto Novo, Caldeirão Grande,
Pindobaçu, Filadélfia, Antônio
Gonçalves e Senhor do Bonfim.
Os eventos serão realizados nos
dias 28 e 30 deste mês, das 8 às 12
horas, nas Câmaras Municipais
de Juazeiro e Senhor do Bonfim,
respectivamente.

Representantes de instituições ligadas à comercialização
do petróleo reuniram-se com a
presidente Sílvia Zarif para apresentar o trabalho do Sindicombustíveis sobre redução do índice de sonegação do álcool.
Segundo o presidente do sindicato, Walter Tannus, a intenção é buscar a parceria do TJ no
combate à adulteração e sonegação em combustíveis.
O Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes acredita que é essencial a cooperação
e a troca de informações entre as
entidades do setor e os órgãos
públicos responsáveis pela fiscalização e combate às fraudes e
defende o fortalecimento da ANP.
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BALCÃO

PAU DA LIMA
Diego Mascarenhas

Bairro ganha segunda unidade, no Lar Fabiano de Cristo

Com esta unidade, já são 47 Balcões: 25 na capital e 22 no interior

A

AMBIENTE

Apr
endendo
Aprendendo
na Pr
aça
Praça

SEM DESPERDÍCIO
Nei Pinto

REINÍCIO

O

projeto Aprendendo na
Praça, promovido pela
Secretaria de Ação Social do Tribunal de Justiça, retoma as atividades nesta segundafeira com programação semanal
que envolve prática orientada
de meditação e relaxamento,
palestras e sessão com vídeo
motivador.
As atividades serão iniciadas sempre às 13 horas, com
duração de 50 minutos.
As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de
chegada. Entretanto, para oportunizar a participação de todos
os interessados, no dia 28 o projeto repete a atividade.
No dia 29, os servidores assistirão, na Praça de Serviços, a um
vídeo motivador, apresentado pela
técnica do Sebrae/BA Cristiane
Mota e, no dia 30, a administradora e professora de Comportamento Organizacional Emília Gonçalves profere a palestra “Movimento e Criatividade”.

que, segundo ele, suprirá a grande
demanda local pelos serviços da
Justiça e preencherá uma lacuna
no rol de serviços da entidade.
A desembargadora Sílvia Zarif
visitou as instalações do novo
Balcão e conheceu produtos fabricados pelos adolescentes atendidos e suas famílias. Assistiu também a apresentações do grupo de
dança, do coral e do grupo de
capoeira formados por crianças.
Depois lembrou que o Tribunal tem o compromisso de fiscalizar cada unidade inaugurada e
que, por causa desse acompanhamento e do comprometimento dos advogados, estudantes e
entidades parceiras, conseguiu
alcançar o índice de 95% de cumprimento dos acordos firmados.
Com a nova unidade, já são
47 Balcões de Justiça e Cidadania, 25 na capital e 22 no interior.
Na semana que vem, um novo
Balcão será inaugurado em
Camaçari e, no mês de agosto, os
municípios de Luís Eduardo
Magalhães e Barreiras serão contemplados com o projeto.

o entregar o Balcão
de Justiça e Cidadania do Lar Fabiano
de Cristo, em Pau da
Lima, a presidente Sílvia Zarif
ressaltou que os Balcões exercem função primordial na prestação jurisdicional porque atingem diretamente a população
mais carente e colhem a demanda no momento em que ela nasce, facilitando a resolução dos
conflitos.
O Lar Fabiano e o novo Balcão estão localizados na rua Jaime Vieira Lima,104, dentro do
complexo do Centro Espírita
Caminho da Redenção, que atende gratuitamente, em média, três
mil pessoas por dia nas áreas de
educação, saúde, profissionalização, lazer e acompanhamento
familiar, entre outras.
A nova unidade vai funcionar das 13:30h às 17:30h e deve
atender em torno de 20 pessoas
por dia.
O presidente do centro espírita, Nílson de Souza Pereira, comemorou a instalação do Balcão,

Novas torneiras de pressão instaladas no TJ reduzem o consumo

A

substituição das torneiras tradicionais por torneiras de pressão, que
gera grande redução de consumo
de água, já está praticamente concluída no prédio do TJ. O assunto
foi discutido na última reunião
da Comissão Ambiental do Judi-

ciário, que tratou também da
reciclagem de lâmpadas fluorescentes e da coleta de lixo.
As torneiras de pressão, que já
estão instaladas há mais de um
ano no Fórum Ruy Barbosa, no
Anexo Orlando Gomes e no Fórum
Criminal, evitam o desperdício,

atendendo ao projeto de racionalização do uso de energia elétrica
e consumo de água, que integra o
Ambiente Legal – Programa de
Gestão Ambiental do TJ-BA.
A Comissão Ambiental está
examinando propostas de três
empresas interessadas em reciclar as mais de 200 lâmpadas
fluorescentes que são descartadas por trimestre.
E até a segunda quinzena de
agosto todas as salas do Tribunal e do Ipraj contarão com três
tipos de cestas de lixo: papel,
copos plásticos e os demais resíduos, dentro do Programa de
Reaproveitamento dos Resíduos Recicláveis.
Outros programas que integram o Ambiente Legal são: Educação e comunicação ambiental;
Redução do impacto ambiental
causado pela utilização dos bens
de consumo: Programa de
sustentabilidade nas construções
e reformas das unidades do Poder
Judiciário visando à minimização
do impacto ambiental; e Gestão e
dados estatísticos.
A Comissão volta a se reunir
no dia 4 de agosto, às 9 horas.
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SEGURANÇA

CONFERÊNCIA LIVRE
Diego Mascarenhas

Documento final será
levado para a 1ª Conseg,
em agosto, em Brasília

A

Participantes do encontro votam nos princípios e diretrizes

IV CENTENÁRIO

SEMINÁRIO EM B
ARREIRAS
BARREIRAS

B

arreiras vai sediar no dia
3 de agosto o próximo
Seminário do IV Centenário com o tema “A Justiça no
Século XXI”. Assessores e técnicos do TJ já estiveram na cidade
acertando os preparativos do encontro, que será realizado na
Câmara Municipal.
De Salvador, foram expedidos ofícios aos juízes da região,
pela presidente Sílvia Zarif, convidando-os para uma reunião às
16 horas na Câmara de Vereadores, à qual se seguirá o seminário.
Foram convidados por ofício,
também, as autoridades civis e
militares de Barreiras e Luís
Eduardo Magalhães.
A equipe do TJ já concluiu o
trabalho de vistoria nas instalações de duas unidades dos Balcões de Justiça e Cidadania a serem inauguradas na manhã do dia
4 de agosto pela presidente na
Comarca de Luís Eduardo Magalhães, uma em parceria com a
Faculdade Arnaldo Horácio
Ferreira e outra em convênio com
a prefeitura, no bairro Santa Cruz.

Divulgação

desembargadora Ivete Caldas encerrou
a Conferência Livre
sobre Novas Políticas
de Segurança Pública no final da
tarde de ontem chamando a atenção para a necessidade de se aumentar com urgência o quadro de
defensores públicos do Estado.
Para ela, que atua na 2ª Câmara
Criminal do TJ, “a situação atual
é grave e chega a ser cruel, considerando que 90% dos presidiários são pobres e 65% analfabetos”.
A conferência foi aberta às 9
horas pela própria desembargadora, que assumiu a coordenação
científica dos trabalhos, e resultou em um relatório final com
princípios e diretrizes aprovados por cerca de 60 participantes, antes divididos por sete grupos temáticos. O documento seguirá como proposta para
Brasília, onde será realizada a 1ª
Conferência Nacional de Segurança Pública (Conseg) entre os
dias 27 e 30 de agosto.
Para a juíza titular da Vara
de Execuções Penais, Andremara dos Santos, que coordenou
o grupo do sistema penitenciário, a conferência transcorreu de
forma democrática, com a participação de pessoas ligadas diretamente às questões debatidas.
“No meu grupo, por exemplo,
teve agente penitenciário, advogado criminalista, servidor do
TJ e representantes do Conselho
da Comunidade”, informou.
Dentre os princípios e diretrizes definidos destacam-se a
participação da sociedade na
gestão de políticas públicas de
segurança e um monitoramento
informatizado dos cartórios sobre o patrimônio individual do
cidadão, com a criação de um
banco de dados nacional. (Os
princípios e diretrizes estão no
site www.tjba.jus.br).
O evento teve como palestrantes a assessora do Sistema de
Justiça da 1ª Conseg, Clarissa
Jokowski, e o superintendente de
Assuntos Penais da Secretaria de
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Isidoro Orge.

Balcão de Justiça: prefeito Humberto Santa Cruz assina o convênio
Ainda no dia 4, às 14 horas,
será inaugurado um Balcão de
Justiça em Barreiras, em parceria com a Faculdade São Francisco de Barreiras (Fasb).
Lá, o grupo de trabalho reuniu-se com a prefeita em exercício, Kelly Magalhães, que prometeu empenhar-se na divulgação do seminário, convidando os
prefeitos e vereadores das regi-

ões das bacias dos rios Corrente,
Grande e São Francisco.
Durante a tarde, entre outros
encontros, o pessoal esteve com
o presidente da subseção local da
OAB, Otávio Mariani Wanderley
Filho, e com os diretores da Fasb
e Unyahna, que liberarão seus alunos de Direito e farão o controle
de frequência ao seminário para
recebimento do certificado.
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SER
SERVIÇOS
VIÇOS

BALCÕES DE JUSTIÇA E CIDADANIA
Unidades da capital
ÁGUAS CLARAS
Rua do Matadouro, nº 250 (Conselho de Moradores e Círculo Vizinho)
– Telefone: 3309-7890
BAIRRO DA PAZ
Rua da Resistência, nº 197, 1º andar (Santa Casa da Misericórdia)
– Telefone: 3368-0337
BOCA DO RIO
Rua Simões Filho, nº 995 (Igreja Metodista, após o Hotel São Marcos)
– Telefone: 3371-0879
CAJAZEIRAS X - SAC
Estrada do Coqueiro Grande, s/n, Fazenda Grande III
– Telefone: 3219-0106/0800715353
Horário de atendimento: 8 às 14 horas
CASTELO BRANCO
Rua A, s/nº, 3ª Etapa (Centro Social Urbano, ao lado da Colônia
Lafayete Coutinho) – Telefone: 3395-3776
ENGOMADEIRA
Rua Direta da Engomadeira, nº 309 (Comunidade Ascensão do Senhor)
– Telefone: 3384-0553
FEDERAÇÃO
Rua Pedro Gama, s/nº (Centro Social Urbano, próximo à TV Aratu e
Irdeb) – Telefone: 3117-6767
GARIBALDI
Praça Lord Cochrane, s/nº, Centro Comunitário Batista Clériston
Andrade (Cecom) – Telefone: 3235-8184
IMBUÍ
Av. Luiz Viana Filho, nº 3172 (FTE) – Telefone: 2106-3911
ITAPAGIPE
Av. Tiradentes, nº 301, Largo do Papagaio, Caminho de Areia
– Telefone: 3314-5136
ITAPUÃ
Av. Dorival Caymmi, s/nº (nova feira – Administração Regional da
Prefeitura X) – Telefone: 3375-0193
LIBERDADE
Rua Lima e Silva, nº 100 (Centro Social Urbano) – Telefone: 3241-8718

Unidades do interior
BARREIRAS
CRAS – Morada da Lua de Baixo– Rua Herculano Faria, nº 596
– Telefone: (77) 3611-1427
CRAS – Santa Luzia – Rua Coelho Neto, nº 380
– Telefone: (77) 3612-2126
CRAS – Conjunto Habitacional Rio Grande – Rua Andorinha, nº 55
– Telefone: (77) 3611-2105
CRAS – Vila dos Funcionários – Rua C, nº 168 – Telefone:
(77) 3612-1969
CAMAÇARI
Rua 2 de maio, nº 100, Bairro 2 de julho – Telefone: (71) 3622-2696
CANDEIAS
Praça Irmã Dulce, Posto do SAC – Telefone: (71) 3601-5379
CÍCERO DANTAS
Endereço provisório: Rua Juvelino Pereira dos Santos, s/n, 1º andar,
Centro (antigo prédio da Secretaria de Ação Social)
CONCEIÇÃO DO COITÉ
Rua Pedro Ferreira da Silva, nº 36, 1º andar, Centro
– Telefone: (75) 3262-1328
CORRENTINA
Praça Monsenhor André Berenos, s/n, (Biblioteca Municipal)
– Telefone: (77) 3488-2134
FEIRA DE SANTANA
Fazenda do Menor – Rua Senador Quintino s/nº, Aviário (Fundação de
Apoio ao Menor – Famfes) – Telefone: (75) 3221-8144
Queimadinha – Rua Aloísio Resende, nº 388 (Casa de
Atendimento Sócio-Educativa Almir Castro) – Telefone: (75) 3623-5536

Horário de atendimento: 8:30h às 12:30h e 13:30h às 17:30h
LOBATO
14º CIPM, Conjunto Joanes Centro-Oeste, Subúrbio (em frente ao
Colégio Aílton Pinto) – Telefone: 3215-1494
MUSSURUNGA
Av. Paralela, Setor E, Rua 1, s/nº, Conjunto Habitacional URBIS
(Centro Social Urbano) – Telefones: 3376-4256
NORDESTE DE AMARALINA
Rua Alto da Alegria, s/nº, Beco da Cultura (Viva Nordeste)
– Telefone: 3248-5468
PAU DA LIMA
Praça Nossa Senhora Auxiliadora, nº 42 (fim de linha)
– Telefone: 3213-1000
Rua Jaime Vieira Lima, nº 104 (Lar Fabiano de Cristo - Mansão do
Caminho) – Telefones: 3393-2263/5672
PELOURINHO
Lg. do Cruzeiro do S. Francisco, nº 82 – Telefones: 3321-0098/9779
PERNAMBUÉS
Rua Tomaz Gonzaga, nº 150 (Centro Social Urbano)
– Telefone: 3431-0785
PIATÃ
Rua da Fazenda, nº 560 (Lar Harmonia) – Telefone: 3286-7796
PLATAFORMA
Praça São Braz, nº 14 (Associação de Moradores de Plataforma, ao lado
da Igreja São Braz) – Telefone: 3218-0782
SÃO CAETANO
Rua Aristóteles Góes, s/nº, Centro Batista Comunitário São Caetano
(CBCOM) – Telefone: 3304-5384
SUSSUARANA VELHA
Rua Antônio Freitas, nº 200 (em frente à Cesta do Povo)
– Telefone: 3306-9893
TANCREDO NEVES
Rua Bahia, nº 85, 1º andar (ao lado da Igreja Católica do Espírito
Santo) – Telefone: 3230-3646
VALÉRIA
Rua Boca da Mata, s/nº (Centro Social Urbano) – Telefone: 3301-7169
* Horário de atendimento: das 13:30 às 17:30h

Kalilândia – Av. Maria Quitéria, nº 2116 (Faculdade Nobre)
– Telefone: (75) 3623-4120
ILHÉUS
Rodovia Pontal-Olivença, s/nº, Km 2,5, Jardim Atlântico II (Faculdade
de Ilhéus) – Telefones: (73) 3632-1732/1941
ITAMBÉ
Rua Heróis de Copacabana, s/nº, Centro (antiga Escola Teixeira de
Freitas) – Telefone: (77) 3432-2524
LAURO DE FREITAS
Areia Branca – Rua 2 de Julho, s/nº, Administração Regional de
Areia Branca – Telefone: (71) 3291-8809
Itinga – Rua São Cristóvão, s/nº (após a Praça do Caranguejo,
próximo à Ceasa) – Telefone: (71) 3251-8144
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Av. Hannibal Pedreira, nº 5, prédio da Associação de Proteção à
Infânciae à Adolescência – Aspria (em frente ao Fórum Ministro João
Mendes) – Telefone: (75) 3246-1081
TEIXEIRA DE FREITAS
Faculdade do Sul da Bahia – Faseb, Rua Graciliano Viana,
nº 156, Bela Vista – Telefone: (73) 3011-7004
VALENÇA
Pç. Conselheiro Baltazar, nº 28, Centro – Telefone: (75) 3641-3633/3335
VITÓRIA DA CONQUISTA
Rua A, Prolongamento da Av. Deraldo Mendes, nº 1.383, Urbis II
(Centro Social Urbano) – Telefone: (77) 3426-9464
Av. Getúlio Vargas, nº 61, Praça Gerson Sales, Alto do Maron
– Telefone: (77) 3422-3926
Pç. Santo Antônio, nº 78, Recreio (Núcleo de Prática Jurídica da
Fainor) - Telefones: (77) 3161-1000/99767129
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OPINIÃO

Justiça e Cidadania
A criação do Conselho Nacional de Justiça foi uma vitória da
cidadania.
Não se construirão as circunstâncias que garantem a cidadania
sem que se tenha uma Justiça
digna, reta, competente, respeitada pelo povo, acima de qualquer suspeita.
O CNJ não foi uma iniciativa
do Poder Judiciário, mas sim, da
sociedade civil.
No início houve oposição,
principalmente da cúpula da Justiça, a um controle externo, sob o
argumento de que esse controle
comprometeria a independência
do Poder. Mas a tese foi finalmente acolhida, inclusive com o
apoio de magistrados que não
viam qualquer arranhão na independência da Justiça pelo fato de
haver um controle externo, público e democrático das instituições judiciárias.
António Braz Teixeira diz que
a Ética tem por objeto a interrogação e a reflexão sobre o valor da
conduta humana, tendo como princípio orientador a ideia de Bem.
Na edificação de estruturas
judiciárias que estejam a serviço
da Ética, tarefa fundamental está
reservada aos juristas e aos agentes da Justiça em geral.
Não adianta termos bons códigos, leis perfeitas, se os juristas
forem despreparados, míopes na
visão que tenham do Direito, des-

providos de condições morais para
o exercício das profissões jurídicas.
O Direito, para exercer sua função social, depende dos seus operadores, que preferimos chamar de
operários do Direito. Essa expressão operário do Direito me parece
muito simpática e adequada porque
retira de quem atua no mundo jurídico qualquer laivo de vaidade. São
todos, desde o ministro do Supremo Tribunal Federal até o porteiro
dos auditórios de uma comarca do
interior deste imenso Brasil, são
todos operários do Direito.
De que forma o juiz cultuará a
Ética? Vejo o juiz... juízes,
desembargadores, ministros... vejo
o juiz como alguém cujo papel é
estar a serviço. Que não ocupe
apenas um cargo, mas desempenhe uma missão.
Será desejável um juiz aberto
ao universal, que tenha do Direito
uma visão sistêmica, que não se
feche no estreito mundo do jurídico
e menos ainda no estreito mundo
dos códigos.
Vamos agora tratar do advogado, a linha ética que deve nortear
essa profissão, diríamos melhor,
esse ministério. Destaco três pontos
na ética do advogado: seu compromisso com a dignidade humana;
seu papel na salvaguarda do contraditório; sua independência à face
dos Poderes e dos poderosos.
É a luta pela dignidade da pessoa humana que faz da advocacia

uma escolha existencial. É uma bandeira de resistência porque se contrapõe ao apreço “seletivo” pela
dignidade humana, à ideia de que só
algumas pessoas têm direito de serem respeitadas. O advogado salvaguarda o contraditório, sendo fiel a
seu patrocinado. Não pode haver
justiça sem que se reconheça a todos o amplo direito à palavra. O
advogado tem de ser independente,
não se render diante de nenhuma
espécie de pressão, não temer represálias, só dobrar os joelhos diante de Deus.
Cuidemos agora da Ética do
Ministério Público.
A Constituição de 1988 reforçou, significativamente, o papel e a
presença do Ministério Público na
vida nacional. Hoje o Ministério
Público não é apenas o fiscal da lei
e de sua execução, como sempre
foi, mas um agente político (no
sentido aristotélico do termo) atento à defesa do mais amplo leque de
interesses sociais.
Cuidemos agora da Ética do
servidor público, principalmente do
servidor no âmbito da Justiça.
O Poder Judiciário precisa, para
funcionar, dos serventuá-rios e funcionários da Justiça.
A Ética do servidor público
começa com a consciência que
deve ter de sua importância na
administração, sentindo-se agente, parte integrante, força eficiente
de um esforço coletivo. O servidor

deve ser zeloso, responsável,
atencioso com todos aqueles cidadãos e cidadãs que procuram
os serviços públicos, sem fazer
distinção ou discriminação de
qualquer espécie. O servidor do
Poder Judiciário pode e deve ser
um educador da população para
o crescimento da consciência ética, pois que é por meio dos servidores que a população tem o primeiro contato com a Justiça.
Também integram o mundo
dos operários do Direito os
doutrinadores e os professores.
A sistematização e a discussão crítica do Direito é um trabalho importantíssimo que os
doutrinadores oferecem à Ciência
do Direito.
Quanto aos professores, transmitem aos seus alunos não apenas
conhecimentos jurídicos, mas sobretudo o amor ao Direito. Todos
os operadores da seara jurídica
passaram pelos bancos acadêmicos e receberam lições dos professores. Estes não cuidam apenas do
Direito de hoje, mas do Direito do
amanhã, no preparo de sucessivas
gerações. São responsáveis pela
formação de profissionais competentes e éticos. Sem a semeadura dos professores, o destino do
Direito seria a estagnação.
João Batista Herkenhoff
Magistrado aposentado

AVISO – Os artigos para publicação nesta página devem ter, no máximo, 3.300 caracteres, incluindo os espaços entre as palavras.

INFORMES
Reconhecimento – Em
sessão realizada nesta semana,
a 1ª Câmara do TJ-BA deu
provimento, por unanimidade, à
apelação interposta pelo MP
estadual no reconhecimento da
legitimidade para ajuizar ação
de alimentos em favor de
criança, mesmo sem haver
situação de abandono.
Conciliação I – O TRTBA tem cerca de dois mil
processos agendados para a
Semana Regional de Conciliação, que acontece nos próximos
dias 27 a 31. No Juízo de
Conciliação de 2ª Instância
estão programados mais 500
processos envolvendo

precatórios municipais.

mediação de conflitos.

Conciliação II – O Juízo
de Conciliação de 2ª Instância
do TRT-BA promoveu, na
semana passada, o fim do litígio
em 204 processos, totalizando
quase R$ 4 milhões em pagamentos de dívidas trabalhistas
envolvendo instituto e empresa
de serviços médicos.

TRE – A 5ª etapa do projeto
“TRE Perto de Você”, programa que leva os serviços da
Justiça Eleitoral aos bairros da
capital baiana, acontece hoje e
amanhã na Mata Escura, das 9
às 17 horas, na Escola
Maximiniano da Encarnação.

Idosos – Termina hoje o
atendimento do Núcleo de
Direitos Humanos Especializado em Violência contra a
Pessoa Idosa em estande
montado no Shopping Center
Lapa, desde o último dia 20,
para prestar orientação sobre

Concurso – As inscrições
do concurso público do Ministério da Justiça, que foram
prorrogadas, irão até o próximo
dia 31 e podem ser feitas pelo
site www.funrio.org.br. As 450
vagas são para Brasília e a data
das provas, 23 de agosto,
deverá ser mantida.

Projeto Farol – Até 15 de
agosto prefeituras e Estados
podem obter apoio do Governo
Federal no desenvolvimento de
projetos para jovens negros em
situação de vulnerabilidade
social e segregação familiar. É o
Projeto Farol – Oportunidade em
Ação, do Ministério da Justiça.
Projudi – Mais de 15 mil
processos digitais – com movimentação via Internet – estão
tramitando nos Juizados Especiais
do Maranhão. Desse total, 11,4
mil encontram-se em fase de
instrução. Os processos são
digitalizados pelo sistema
Projudi, criado pelo CNJ e
distribuído aos tribunais do País.
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TRIBUNAL

Diego Mascarenhas

INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Iniciada quarta-feira, inspeção deve ser concluída no dia 31

Por determinação da
Presidência do TJ,
desembargadores
vistoriam o
segundo grau

D

eterminada pela portaria 04/2009, da presidente Sílvia Zarif,
o TJ está realizando
inspeção extraordinária em todos os seus órgãos, iniciada na
última quarta-feira e com término previsto para o próximo dia

31. A responsabilidade pelo trabalho é dos presidentes de seções, câmaras e turmas cíveis e
criminais, aos quais a portaria
delega competência.
A portaria determina, também,
que sejam comunicados o MP,
Defensoria Pública, Procuradoria

Geral do Estado e a OAB-BA e
convidados a acompanhar a fiscalização, se assim o desejarem.
O resultado da inspeção será
registrado em ata, com informações sobre pessoal, livros obrigatórios, análise física dos processos, dados estatísticos e organização da Secretaria, além das
considerações e determinações
do desembargador responsável,
devendo tudo ser encaminhado à
1ª Vice-Presidência.
Os trabalhos nos gabinetes
dos desembargadores serão coordenados por eles próprios, ficando a Diretoria Geral encarregada do Tribunal Pleno e do Conselho da Magistratura.
A inspeção, de acordo com o
que consta na portaria, fará um
detalhado levantamento da situação e solicita sugestões e críticas
dos desembargadores. Apura desde o controle de movimentação
de processos às prioridades para
réus presos e idosos, passando
por padronização de documentos e livros e condições das instalações judiciais, a exemplo de
limpeza, segurança, iluminação,
conservação e mobiliário. A vistoria ainda inclui detalhes técnicos da tramitação dos feitos e
cumprimento dos prazos.

INTERIOR

A

desembargadora Maria
José Sales Pereira, corregedora das Comarcas
do Interior, acompanhada do juiz
corregedor Maurício Lima de Oliveira e de técnicos do Ipraj, realizou uma série de inspeções em
nove comarcas da Região Semiárida. As visitas começaram por
Serra Preta e Ipirá, prosseguindo
por de Baixa Grande, Mundo
Novo, Piritiba, Miguel Calmon e
Jacobina e terminando em Capim
Grosso e São José do Jacuípe.
Nesse tempo, a corregedora
inspecionou Juizados, Varas e
Cartórios e conversou com juízes
e servidores, identificando problemas e determinando providências, especialmente quanto ao

andamento de processos, com fixação de prazos para as audiências e as sentenças, e ao cumprimento de provimentos da Corregedoria. Também esclareceu
questões em arquivamento de
processos findos e ponto eletrônico e ouviu reivindicações.
Para os juízes e servidores, a
visita da corregedora demonstra
o interesse do Tribunal de suprir
as necessidades das comarcas do
interior, o que vai se refletir positivamente no atendimento à população e no cumprimento das
metas do CNJ.
A série de visitas foi encerrada na quinta-feira, nos fóruns de
Capim Grosso e São José do
Jacuípe. Na primeira comarca, o

Divulgação

NOVE COMARCAS

A desa. Maria José Sales Pereira com juízes de Jacobina
juiz Marcos Ledo revelou que há
três mil processos em tramitação
e manifestou sua expectativa quanto à mudança para o novo fórum,
que deve ocorrer até o fim do ano.

Em São José do Jacuípe, com
cerca de 300 processos em andamento, a juíza Débora Cabral de
Almeida ressaltou o engajamento
dos cinco servidores.

