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É com muita satisfação que entregamos mais uma edição de nossa
Revista TJBA EM AÇÃO. Mês de eleição, tempo de mudanças que dão
o rumo natural das coisas. Temos uma nova Mesa Diretora, que chega
com a expectativa de dar continuidade a um projeto que jamais foi
personalizado e sempre se pautou pelo interesse institucional de
estruturar o Tribunal, melhorar as condições de trabalho e garantir uma
prestação jurisdicional célere, justa e qualificada. Que sejam muito bemvindos os colegas eleitos.
A Semana de Sentenças e Baixas, realizada de 2 a 6 de outubro, foi um
sucesso.
Em apenas uma semana quase 153 mil processos foram
baixados. Com isso, contabilizados os números até 7 de novembro
último, o Tribunal de Justiça da Bahia já superou a marca de 1 milhão
de processos baixados em 2017. É o resultado do trabalho incessante
e dedicado de Magistrados e Servidores e a nossa revista conferiu de
perto.
Armários vazios, mais rapidez no manejo dos processos e respeito à
sustentabilidade; tudo isso já foi percebido com apenas duas semanas
da implantação do Processo Judicial Eletrônico no Segundo Grau do
Tribunal de Justiça da Bahia. Mais de uma centena de processos já
iniciaram sua tramitação pelo sistema, que prescinde do papel e diminui
o tempo de espera para distribuição, tudo em prol de uma resposta
jurisdicional mais ágil, como você verá em matéria pormenorizada.
A 4ª edição da Semana Literária foi realizada de 16 a 20 de outubro, com
a exposição e comercialização de publicações de diversos gêneros, no
Fórum do Imbuí. Doadores de livros foram premiados na ocasião da
comemoração do Dia do Servidor, no auditório do Tribunal de Justiça
da Bahia, durante a cerimônia do 4º Concurso de Redação do TJBA, que
teve como tema “Sustentabilidade no Serviço Público: e eu com isso?”
e contou com a participação do professor Jorge Portugal (presidente
da Comissão Avaliadora). O evento foi encerrado com uma palestra/
show de Jessier Quirino “arquiteto por profissão, poeta por vocação e
matuto por convicção”, como se autodenomina. Entre as dez redações
premiadas, a vencedora foi a escrita pelo servidor Luís Gustavo Vilas
Boas de Sena, que recebeu um notebook.
A revista já praticamente finalizada e surge uma excelente notícia: pela
primeira vez, o Tribunal de Justiça da Bahia ganhou o Selo Ouro Justiça
em Números, premiação concedida pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) para os tribunais que se destacaram por sua excelência em gestão
da informação e da qualidade da prestação jurisdicional. Seguramos
um pouquinho a revista, mas conseguimos dividir com vocês a nossa
satisfação com essa premiação especial.
Temos muita coisa mais a contar, aproveite a leitura e participe pelo
email revista@tjba.jus.br. Vamos continuar a fazer a nossa revista juntos.
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BAHIA
DOURADA
TJBA ganha pela primeira vez
Selo Justiça em Números do CNJ

P

ela primeira vez, o Tribunal de
Justiça da Bahia ganha o Selo
Ouro Justiça em Números,
premiação concedida pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
aos tribunais que se destacaram por
sua excelência em gestão da informação e da qualidade da prestação
jurisdicional.
O resultado do prêmio aconteceu na
segunda-feira (20), dentro da programação do XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, no auditório do Tribunal
Superior Eleitoral, em Brasília.

Para a presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto
Santiago, presente ao evento, o prêmio representa o reconhecimento de
todo o esforço realizado para melhoria
da prestação jurisdicional no tribunal
baiano. “Estamos muito felizes com
essa premiação. É o reconhecimento
de nosso trabalho, colocando o TJBA
no lugar que ele merece”, afirmou.
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA),
presidido pelo desembargador Edivaldo Rotondano, também ganhou
o Selo Ouro. “Esse resultado é unica-

mente creditado aos incansáveis juízes membros, juízes eleitorais e servidores do Tribunal que não mediram
esforços para atender minhas solicitações e cumprir, com muito denodo, as
metas do CNJ”, afirmou.
Qualidade - Todo o julgamento foi baseado em elementos técnicos. “Houve
um incremento na qualidade das informações, por isso o Tribunal de Justiça
da Bahia foi merecedor do Selo Ouro.
Lembro que essa é a segunda categoria mais importante, ou seja, esse tribunal aprimorou a qualidade das suas

informações”, afirmou a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciais do CNJ, Maria Tereza Sadek, responsável pela avaliação dos tribunais.
“E, pela primeira vez, recebemos os dados processuais de todos os tribunais.
Essas informações possuem o potencial de mudar a sistemática das estatísticas oficiais e aprimorar a transparência para a sociedade”, completou.
O secretário de Planejamento do TJBA,
Igor Caires, explicou que o selo representa a capacidade que o tribunal tem
de controlar e informar seus dados, assim como de promover a gestão estratégica. “O selo confirma a qualidade da
informação que prestamos para a sociedade e para o CNJ. Fizemos um esforço
conjunto das unidades administrativas e
judicantes e conseguimos obter a maior
pontuação possível”, comemorou.
O secretário informou que o desafio
para o próximo ano é a conquista do

selo diamante. “Com certeza, ano que
vem, vamos poder concorrer”, afirmou.
O Selo possui as categorias de diamante, ouro, prata e bronze. Entre
as exigências para recebimento do
Selo Justiça em Números 2017 está
a implantação, pelos tribunais, de
núcleos socioambientais, conforme
previsto na Resolução CNJ n. 201, de
2015, que determina aos órgãos do
Poder Judiciário a implementação
do Plano de Logística Sustentável
para reduzir o impacto ambiental
das atividades.
A norma tem por objetivo fazer frente às dificuldades de funcionamento
de varas, cartórios e outros órgãos da
primeira instância, devido ao volume
excessivo de ações para julgar e ao déficit de recursos materiais e humanos.
Este ano, o CNJ concedeu o selo a 89
tribunais. Foram quatro selos Diamante, 65 Ouro, 16 Pratas e três Bronze.

Em 2017, o fornecimento de informações passou a ser obrigatório
conforme o previsto na Portaria CNJ
n. 46/2017. Além do requisito básico
de encaminhamento adequado das
informações constantes no Sistema
de Estatística do Poder Judiciário são
avaliados, para a concessão do selo,
itens como o nível de informatização do tribunal, o uso de relatórios
estatísticos para o planejamento estratégico e o cumprimento de resoluções do CNJ alinhadas à gestão da
informação.
Metas - O XI Encontro Nacional do
Poder Judiciário, realizado nos dias 20
e 21 de novembro, foi conduzido pela
presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen
Lúcia. Na oportunidade, foram aprovadas as Metas Nacionais do Judiciário, que representam o compromisso
firmado anualmente pelos presidentes dos tribunais brasileiros em prol da
melhoria da prestação jurisdicional.

Encontro em Brasília reuniu presidente dos tribunais de justiça estaduais
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Da esquerda para a direita,
Desembargadores Agusto Bispo,
Maria da Graça Leal, Gesivaldo
Britto, Lisbete Cézar Santos e
Emílio Resedá

PARA SEGUIR EM FRENTE
Tribunal Pleno elege Mesa Diretora para o biênio 2018-2020
Em sessão plenária com a presença
de todos os 59 desembargadores, o
Tribunal de Justiça da Bahia escolheu
a composição da Mesa Diretora para
o biênio 2018-2010. O desembargador Gesivaldo Nascimento Britto foi
eleito o novo presidente.
A sessão, dirigida pela atual presidente do TJBA, desembargadora Maria
do Socorro Barreto Santiago, elegeu, também, os desembargadores
Augusto Lima Bispo para a 1ª Vice-Presidência; Maria da Graça Osório
Pimentel Leal para 2ª Vice-Presidência; e Lisbete Maria Teixeira Almeida
Cézar Santos e Emílio Salomão Pinto
Resedá, para Corregedoria Geral da
Justiça (CGJ) e para a Corregedoria
10 | TJBA EM AÇÃO

das Comarcas do Interior (CCI), respectivamente.

no dia 1º de fevereiro de 2018, no
Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa.

“Não houve vencidos, nem vencedores. O vencedor real foi o Tribunal de
Justiça da Bahia. O consenso foi estabelecido, não houve segundo turno,
o que mostra que estamos unidos e
queremos melhoria para o tribunal.
Com certeza, haverá continuidade
do nosso trabalho. Obrigada a todos,
estamos fortalecidos na expectativa
de melhorias”, avaliou a presidente,
desembargadora Maria do Socorro
Barreto Santiago.

A sessão foi transmitida, ao vivo, pela
Rádio Web TJBA. As redes sociais do
Tribunal (Facebook, Instagram e Twiter) divulgaram os principais momentos da votação, que aconteceu em
primeiro turno para todos os cargos.

O pleito, com voto secreto, aconteceu
na manhã do dia 16 de novembro. A
posse dos novos membros acontece

Os eleitos assumem a Mesa Diretora
do TJBA por dois anos, sem direito à
reeleição.

Os desembargadores Abelardo Paulo
da Matta Neto, Soraya Moradillo Pinto e Aracy Lima Borges, os integrantes mais novos da Corte, foram os responsáveis pela contagem dos votos.

Sessão plenária com 59 desembargadores elegeu a nova Mesa Diretora para o biênio 2018-2020
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Maria da Graça Osório Pimentel Leal

Gesivaldo Nascimento Britto

2ª Vice-Presidente

Presidente

Quero agradecer o apoio de todos
os colegas. Esta vitória não é minha, é
de todos. Eu me comprometo a dar
continuidade ao trabalho que está
sendo desenvolvido, melhorar, ampliar e
criar oportunidades e serviços. Não me
cabe tanta alegria

A alegria deste momento é contida porque traz o peso
de uma grande responsabilidade que virá pela frente.
Minha legítima intenção é realizar um trabalho da mais
absoluta excelência, com a contribuição de todos os
meus pares
Natural de Livramento de Nossa Senhora, é graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (1971). Iniciou a magistratura em 1981. Atuou nas comarcas de Paramirim (1981), Coaraci (1983), Itororó (1984) e Vitória da Conquista (1987). Em
Salvador, iniciou a atuação em 1990. Em todas as comarcas em que foi titular, inclusive na capital, trabalhou como juíza eleitoral. Foi promovida, em 2008, pelo critério de antiguidade, integrando a Câmara Especial Transitória. Ainda em 2008, passou
a compor a Segunda Câmara Cível e, em seguida, a Primeira Câmara Cível, até a presente data.

Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos
Corregedora Geral da Justiça

É um momento de muita emoção. Gratidão,
um sonho realizado. Agradeço a Deus, à minha família,
aos meus pares, ao meu Gabinete. Isso fortalece ainda
mais minha atuação e responsabilidade. A minha meta
é valorizar a magistratura e servidores, além de
priorizar o 1º Grau

Natural de Salvador, Gesivaldo Nascimento Britto graduou-se em Direito, em 1978, pela Universidade Católica do Salvador.
Em 1980 foi aprovado no concurso público para o cargo de promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia,
passando a atuar nas comarcas de Palmeiras, Lençóis, Seabra e Andaraí. Dois anos depois ingressou na magistratura (concurso de 1982), atuando nas comarcas de São Felipe (1982), Monte Santo (1985) e Irará (1985).
Em Salvador, atuou no Juizado de Pequenas Causas da Liberdade (1990), e, por 19 anos, na 2ª Vara de Fazenda Pública.
Em 2008 foi promovido ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade, quando foi designado para a 2ª Câmara
Cível. O magistrado também foi suplente no Conselho da Magistratura e fez parte da Comissão de Reforma Judiciária,
Administrativa e Regimento Interno. Na atual gestão, ocupa a presidência da Comissão Permanente de Segurança do TJBA.
Gesivaldo Nascimento Britto tem especialização em Direito Tributário; pós-graduação em Direito Processual Civil e em
Direito do Estado.

Augusto de Lima Bispo

Salomão Pinto Resedá

1º Vice-Presidente

Corregedor das Comcarcas do Interior

Parabenizo a votação e agradeço aos colegas que
escolheram o meu nome. Quero dizer que tudo farei
para corresponder às expectativas. Procurarei dar
sequência ao excelente trabalho desenvolvido pela
desembargadora Maria da Purificação

Natural de Conceição da Feira, graduou-se em Direito pela Ufba (1977). Iniciou a carreira na magistratura na Comarca de Palmeiras, em 1986. Atuou nas comarcas de Muritiba, Itaberaba, Cruz das Almas e São Francisco do Conde, antes de chegar à capital
baiana. No interior, atuou como juiz eleitoral em todas as comarcas onde exerceu a judicatura. Em 2011, foi promovido a desembargador. Atualmente, integra a Primeira Câmara Cível do TJBA. Também integra a Seção Cível de Direito Privados; e as Sessões
Cíveis Reunidas. Possui pós-graduação com especialização em Processo Civil e em Direito do Estado.
12 | TJBA EM AÇÃO

Natural de Senhor do Bonfim, bacharelou-se em Direito em 1981. Ingressou na carreira da magistratura em 1988, atuando
nas comarcas de Santa Terezinha, Castro Alves e Feira de Santana. De 1993 a 2013, foi titular da 7ª Vara de Fazenda Pública
da Comarca de Salvador. Em 2013, foi promovida ao cargo de desembargadora. Atualmente, integra a 2ª Câmara Cível, a
Seção de Direito Público, as Câmaras Cíveis Reunidas. Além disso, é presidente da Comissão de Reforma deste Tribunal. É
pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil e em Direito Público.

Para o próximo biênio, como corregedor das
comarcas do interior, espero muito luta, ânimo
renovado e colaboração dos colegas a fim de que
possamos ajudar a coletividade e proporcionar
uma prestação jurisdicional mais eficiente
Natural de Conceição do Coité, é bacharel em Direito pela Ufba. Atuou durante 16 anos como juiz da Infância e da Juventude em Salvador. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, atua também como coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ). É pós-graduado em Ciências Criminais, em Processo Civil e em Direito do Estado.
É professor de curso de Direito e ministra a disciplina Direito da Criança, do Adolescente e do Jovem.
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País, sobre o Sistema de Estatística do
Poder Judiciário, estabelecendo indicadores, fixando prazos e determinando penalidades.
Semana de Sentenças e Baixas
Um dos responsáveis pela superação
da marca de 1 milhão de processos
baixados em 2017 foi a 1ª Semana
Estadual de Sentenças e Baixas, que
ocorreu entre os dias 2 e 6 de outubro
deste ano e contou com o envolvimento das unidades judiciais de todas
as comarcas do estado.

A ação, promovida pela Presidência
do TJBA em parceria com as corregedorias Geral da Justiça e das Comarcas do Interior, alcançou 77.721
sentenças/decisões e 152,9 mil baixas
processuais, concluindo o mês com
233,9 mil arquivamentos no sistema.
O resultado representa 23,3% do total
arquivado no ano.
Os dois últimos dias da Semana de
Baixas, ainda conforme a análise do
NEGE, foram os que registraram maior
produtividade. No dia 6 de outubro,
atingiu o maior número de processos

baixados (35.728) e, ao mesmo tempo, ficou na vice-liderança no critério
sentenças e decisões (19.183). O dia
anterior foi o dia que mais sentenças
prolatou (19.920), embora tenha sido
o segundo no qual ocorreram mais
baixas processuais (34.854).
Ciente da relevância de fomentar a
cultura de atentar para o saneamento
processual, a presidente da Primeira
Câmara Cível do TJBA, desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar,
festejou a realização e o desempenho
geral da ação, além de exaltar os esfor-

Processos baixados
por magistrado

UM MILHÃO
A MENOS

2017

2016

1.743

1.397

TJBA atinge recorde de arquivamentos de processos;
Semana de Baixas é sucesso e já tem data para nova edição

O

Tribunal de Justiça da Bahia
aproxima-se do fim do biênio 2016-2018 com motivos
de sobra para comemorar.
Estes vão desde o fomento do modelo de gestão estratégica até a implantação do projeto Cartório Integrado,
passando pela contínua modernização das ferramentas de trabalho, a
exemplo dos sistemas de processo
judicial eletrônico.
“Tudo isso para tornar a justiça estadual ainda mais célere e, por conseguinte,
para atender aos anseios dos seus jurisdicionados”, afirma a chefe da Corte baiana, desembargadora Maria do
Socorro Barreto Santiago, para quem
o planejamento estratégico do TJBA

14 | TJBA EM AÇÃO

deve estar em sintonia com a mudança de paradigma da administração
pública, na qual eficiência e qualidade
adquirem cada vez mais relevância.
Na opinião da presidente, a mais recente conquista da instituição atua numa
frente fundamental do Judiciário e que,
por isso, exige esforços conjuntos dos
1º e 2º Graus: a diminuição do estoque
de processos e da taxa de congestionamento. Nesse quesito, os resultados foram expressivos: 1.016.246 baixas processuais no período de 1º de janeiro ao
dia 9 deste mês de novembro.
Isso significa que, em pouco mais de
dez meses, o Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM) superou

o indicador de 2016 em 24,78%. Já
são, portanto, 1.743 processos baixados por magistrado este ano, em
comparação aos 1.397 do ano anterior, informa o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (NEGE), da
Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan).
De acordo com o NEGE, as informações são extraídas diretamente da
base de dados dos sistemas judiciais
utilizados pelo TJBA e encaminhadas
mensalmente ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), para a elaboração do
Relatório Justiça em Números, divulgado anualmente. O procedimento
atende à Resolução nº 76/2009 do CNJ
que dispõe, para todos os tribunais do

A 6ª Vara de Família, cuja titular é a juíza Bárbara Bastos (centro), finalizou processo de inventário iniciado em 1996
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ços concentrados de juízes e servidores do Judiciário baiano.
“Os resultados são, de fato, surpreendentes e demonstram a boa vontade
dos 1º e 2º Graus em atender ao chamado da presidência do TJBA”, disse a
desembargadora, parabenizando, em
particular, a Secretaria da 1ª Câmara
Cível, que, só com a produtividade dos
dois primeiros dias, somada à do período entre janeiro e setembro deste
ano, baixou, aproximadamente, 20% a
mais do que em todo o ano de 2016.
Outro destaque foi o desempenho
do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Segundo o NEGE, com
150.222 baixas processuais e 78.629
sentenças e decisões, as unidades
judiciais dessa instância atingiram o
correspondente a 98,17% da produtividade geral nos cinco dias da ação.
“Esse diagnóstico demonstra que os

152,9 mil
Baixas processuais

magistrados e os servidores abraçaram essa causa, além de comprovar
que é possível, sim, combinar sentenças, decisões e baixa processual
numa única ação”, comentou o assessor da Diretoria de Primeiro Grau,
João Felipe Menezes.
Ele acredita que as unidades administrativas do Tribunal de Justiça da
Bahia devem encarar as experiências
da Semana como prioridade a partir
de agora, na medida em que os seus
resultados impactam positivamente
nos relatórios do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), entre outros ganhos.

diversas unidades, como na 6ª Vara de
Família de Salvador que, durante a semana, conseguiu finalizar um processo
de inventário iniciado em 1996.
De acordo com a juíza Bárbara Bastos, titular da unidade e que proferiu
a sentença, os autos já contavam com
mais de dez volumes.
“É o sentimento de dever cumprido,
pois além de efetivar a prestação jurisdicional, conseguiu solucionar um
conflito familiar de longa data”, disse.

“Com essa e outras ações que virão, o
que nós esperamos é que haja uma
mudança de paradigma institucional
e que a eficiência constada nessa iniciativa faça ainda mais parte da cultura
do Poder Judiciário”, concluiu. A mobilização gerou momentos de alegria em

A próxima Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais, devido ao
sucesso do primeiro mutirão, já tem
data marcada: ocorrerá de 4 a 7 de
dezembro deste ano e contará, mais
uma vez, com o empenho, o comprometimento e o trabalho em conjunto
de juízes e servidores do Tribunal de
Justiça da Bahia.

77.721 mil

233,9 mil

Setenças / Decisões

Arquivamentos

TJBA baixa, pela primeira vez, mais processos
do que recebe; IAD chega a 124,6%
Pela primeira vez, desde a criação do indicador de
desempenho dos tribunais pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), em 2014, o Tribunal de Justiça da Bahia
está baixando mais processos do que recebe.

Como exemplo, a cada 1.000 processos que entraram
nas varas judiciais este ano, o TJBA conseguiu dar baixa
em quantidade igual e, também, arquivar mais 246
processos do acervo.

De acordo com o NEGE, da Secretaria de Planejamento
e Orçamento (Seplan), o Índice de Atendimento à
Demanda (IAD), que relaciona o número de processos
baixados ao de casos novos, chegou, em 9 de novembro
de 2017, a 124,6%.

O crescimento foi de 56,76% em relação a todo ano de
2016, quando o IAD do TJBA, divulgado pelo Relatório
Justiça em Números do CNJ, era de 79,5%. Ou seja,
de cada 100 processos recebidos, o tribunal baixava
apenas 79.
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O valor
mais importante
dessa ação foi
a integração entre
os cidadãos e a
Corte baiana.

Vanessa Santos
Coordenadora da Ação Social do TJBA

Ciranda do Saber dividiu espaço com editoras,
que aproveitaram o evento para o lançamento de títulos

Estandes no Fórum do Imbuí expuseram títulos de diversas editoras com lançamentos e obras premiadas

SEMEANDO
CONHECIMENTO
Promovida pelo Núcleo de Documentação e Informação,
Semana Literária do TJBA estimula a leitura e a doação

C

arla Chastinet é bióloga há
31 anos. Tem pós-doutorado
pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e nunca havia pensado em escrever um livro com
forma e conteúdo literário. Cinco anos
atrás, porém, resolveu trocar o mundo
acadêmico por algo totalmente novo
- embora, à época, não soubesse exatamente o quê. “A ideia de ser escritora surgiu quando uma prima sugeriu
que eu escrevesse livros de ecologia
para que ela ilustrasse”.

Bahia, de 16 a 20 de outubro, com a
exposição e comercialização de publicações de diversos gêneros, no Fórum
do Imbuí.

Parte do resultado dessa reviravolta de
vida são “Mano e Mana – odeio chuva”
e o “O Moleque”, dois livros assinados
por Chastinet e que integraram a 4ª
edição da Semana Literária, evento
promovido pelo Tribunal de Justiça da

Em sua obra, a autora discute, ainda
que de forma leve e divertida, temas
difíceis, como o racismo e o preconceito, com o objetivo de conscientizar
as crianças sobre a importância de
aceitarem as diferenças.
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“Eventos como esse, em locais estratégicos, chamam a atenção. As pessoas chegam aqui com muitos problemas e se deparam com um universo
literário diversificado. É uma forma de
viajar para um lugar melhor e conhecer outras histórias, para além da sua”,
explica Chastinet.

“Confissões de um gato, por exemplo,
é a história de um cachorro que foi
adotado por uma gata e que aprende a viver como os felinos, o que leva
os cães a rejeitarem-no”, descreve ela,
acrescentando que busca mostrar
nos seus livros o direito de o indivíduo fazer as suas próprias escolhas.
“A literatura não resolve os problemas
do mundo real, mas, sem dúvida, ajuda a discuti-los”.
Repercussão
Surpresa. Essa era a reação das pessoas que, ao se dirigirem às audiências
no fórum, se deparavam com aquela
variedade de livros. “Não só no Poder
Judiciário mas também em outros
ambientes é importante a realização

desses eventos, pois ler nos permite
adquirir conhecimento, e isso precisa
ser incentivado”, disse a atendente Daniela Ribeiro.
Mesmo entendimento teve a coordenadora da Ação Social do TJBA, Vanessa Santos, para quem “o valor mais importante dessa ação foi a integração
entre os cidadãos e a Corte baiana.
Sem falar no objetivo final da iniciativa: fomentar o hábito da leitura”.
Além das obras infantojuvenis, os universos jurídico e religioso também
marcaram presença na Semana Literária. A Livraria Espírita Alvorada Editora
(Leal), por exemplo, lançou dois títulos: “A estrela verde”, de Divaldo Franco
e Délcio Carvalho, e “Uma vida com os
espíritos”, também de Divaldo Franco.
“Além de divulgar o trabalho da livraria, esta é uma ótima oportunidade de aumentar a familiaridade
com a leitura, especialmente para
aqueles que não têm acesso fácil
aos livros”, elogiou Diego Marinho,
expositor da Leal.
Ciranda do Saber
Não bastasse a repercussão positiva
do evento, a Semana Literária, neste
ano, contou também com um refor-

ço e tanto: o Ciranda do Saber, que
completou, em outubro, um ano de
criação. Com o intuito de impulsionar a permuta de livros entre magistrados, servidores e jurisdicionados,
foi realizado um sorteio de brindes
entre os que, em outubro, doaram
livros ao projeto.
De iniciativa do Tribunal de Justiça
da Bahia, por meio do Núcleo de

Documentação e Informação (NDI)
e da Coordenação de Biblioteca, o
Ciranda do Saber oferece livros para
leitura na Praça de Serviços do edifício-sede da instituição. Qualquer
pessoa que frequente o tribunal
pode, sem ônus, ter acesso às publicações. É possível até levar o título
para casa. O importante é semear o
conhecimento através da literatura,
conforme acredita Chastinet.
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Formada por crianças e adolescentes do bairro Alto da Colina, de Conceição do Coité, a orquestra Santo
Antônio se apresentou no lançamento da pedra fundamental do novo fórum da comarca (24/10). A
orquestra presenteou a presidente do TJBA com um novo instrumento, a violinha de sisal.
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apoio ao trabalho. Com orgulho, mostra as estantes vazias no setor.
O PJe, instalado pela primeira vez na
versão 2.0, aceita os processos de
competência originária, ou seja, aqueles que começam no Segundo Grau,
nas classes indicadas no Decreto Judiciário nº 902/17: suspensão de liminar
ou antecipação de tutela, suspensão
de execução de sentença, mandado
de segurança coletivo, mandado de
segurança cível, habeas data, mandado de injunção e conflito de competência entre seções, câmaras, turmas
ou desembargadores decorrente de
processo em tramitação no PJe Segundo Grau.
Em 22 de novembro, novo avanço. O
Decreto Judiciário nº 1020 instituiu o
mandado de segurança criminal, procedimento comum, tutela provisória,
tutela antecipada antecedente, tutela
cautelar antecedente, habeas corpus
cível, embargos à execução, incidente
de suspeição, incidente de impedimento, reclamação e petição.

O Processo Judicial Eletrônico (Pje), na versão 2.0, começou a ser utilizado em 23 de outubro pelo 2º Grau do TJBA, agilizando a distribuição de processos

Desenvolvido pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) com a colaboração

de diversos tribunais brasileiros, o PJe
é um software que visa a manter um
sistema de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de
atos processuais pelos magistrados,
servidores e demais participantes da
relação processual diretamente no
sistema. Outra vantagem é garantir
o acompanhamento desse processo
judicial, independentemente de a tramitação se dar no âmbito das justiças
federal, estadual, militar e do trabalho.
Com designer simples e dinâmico, o
PJe 2.0 pode ser acessado de qualquer
lugar através de dispositivos móveis,
como tablets e smartphones. Os processos, dessa forma, podem ser visualizados compartilhadamente; e os
autos processuais, digitalizados, o que
gera um impacto positivo no meio
ambiente.
“É muito mais fácil e econômico remeter do que materializar um processo
eletronicamente”, explica o assessor
da 1ª Vice-presidência, juiz Raimundo
Nonato Borges Braga, que também integra o grupo de trabalho, criado pela
presidente Maria do Socorro, para a
implantação do PJe 2.0 no 2º Grau.

O
AVANÇO
DIGITAL
PJe chega ao Segundo Grau nos
processos de competência originária,
elimina papel e agiliza trâmite

deslocamento à sede da Corte baiana,
no Centro Administrativo da Bahia (CAB),
para dar entrada em processos ou para
acompanhar o seu andamento nas secretarias não precisa mais fazer parte da rotina de trabalho dos advogados. A mudança se deve à utilização
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), na versão 2.0,
pelo Segundo Grau do Tribunal de Justiça da Bahia,
simbolizando o fim dos processos físicos.
Em apenas dez dias úteis, o programa iniciou a tramitação de 101 processos virtuais, contribuindo
para a diminuição do tempo de espera para distribuição. “Sem o sistema, estaríamos debruçados
com os mandados de segurança volumosos que
estão entrando. Precisaríamos numerá-los e cadastrá-los. Agora, tudo está liberado em um minuto,
por processo”, elogia Mariana Nunes, chefe do Secomge, órgão ligado à 1ª Vice-Presidência do TJBA
e responsável por receber os processos no Segundo Grau.
Mariana se refere ao trabalho manual que ficou
para trás: de hoje em diante não é mais preciso
caneta em punho, colocar números em cada uma
das páginas nem alimentar o sistema que dava
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Com designer simples e dinâmico, o Pje 2.0
pode ser acessado de dispositivos móveis,
como tablets e smartphones
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O
NAS BARRAS
DO TRIBUNAL
TJBA se mobiliza e pauta 303 sessões
para o Mês Nacional do Júri

Tribunal de Justiça da Bahia
participa, durante todo o
mês de novembro, de mais
uma edição do Mês Nacional do Júri, ação que busca intensificar os julgamentos de crimes dolosos contra a vida em todo o Brasil.
A edição deste ano tem 303 sessões
do tribunal do júri programadas para
acontecer em 52 comarcas.
O número processos pautados já é
maior que o da edição realizada em
2016. Na ocasião, 227 sessões foram
agendadas e 203 realizadas. O desempenho, no ano passado, rendeu
para a Bahia a quarta colocação no
mapa dos julgamentos agendados e
realizados, de acordo com números
divulgados pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
A juíza Jacqueline de Andrade Campos,
gestora das Metas ENASP (Estratégia
Nacional de Justiça e Segurança Pública), avalia de forma “extremamente
positiva” os dados iniciais relativos aos
julgamentos pautados de acordo com
as prioridades estabelecidas.
“Esperamos também obter um número maior de realização dos júris e,
de outro lado, um número menor de
remarcações dos júris agendados, visando à efetiva prestação jurisdicional
para a comunidade de cada comarca”,
diz. É o primeiro Mês do Júri realizado
após a publicação, em 11 de setembro, da Portaria n. 69/2017, que institui
o mutirão realizado anualmente.
O documento também prevê a realização de grupos de trabalho sobre
o tema, ações institucionais para aplicação da lei, diligências para localização dos acusados e investimentos na
capacitação de magistrados e servidores. Agora, os dados estatísticos do
mutirão serão encaminhados ao CNJ,
e, posteriormente, publicados em
um relatório anual relativo aos crimes
dolosos contra a vida.
A magistrada lembra que o CNJ, como
um dos integrantes da ENASP, ao lado
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do Ministério da
Justiça e outras instituições, já havia
formalizado, em 2016, o Mês Nacional
do Júri, a cada mês de novembro, por
meio da Recomendação nº 53/2016.
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O objetivo é a efetiva
prestação jurisdicional
para a comunidade de
cada comarca

Juíza Jacqueline de
Andrade Campos

Júri em Caravelas, extremo sul do estado: comarcas mobilizadas
para mais uma edição do Mês Nacional do Júri

“Nosso tribunal já abraçava essa causa como prioridade mesmo antes da
edição dessa portaria. Daí a nossa
posição no cenário nacional nas edições anteriores do evento nacional
coordenado pelo CNJ”, recorda. O
TJBA conquistou a segunda posição
nacional, em 2015, pelo número de
designações de júris durante a Semana Nacional.
O juiz titular da Vara do Júri da comarca de Jequié, Valnei Mota Alves
de Souza, região sudoeste do estado, falou ao TJBA em Ação nos primeiros dias da ação. A comarca foi,
entre as 52 participantes, a que mais
pautou júris (20). Ele conta que até
o momento do fechamento desta
matéria, quarta-feira, dia 8 de novembro haviam sido realizadas três
sessões de julgamento na comarca,
contabilizando duas condenações e
uma absolvição.
“Conseguimos colocar em pauta
mais de um júri por dia, em casos
considerados mais simples. Tudo
tem ocorrido da maneira planejada

até agora”, avaliou na época. A comarca compõe o grupo das cinco
unidades que mais pautaram, ao
lado de Juazeiro (18), Salvador (18
processos pautados no 2º Juizo da 1ª
Vara do Juri), Itabuna (15) e Campo
Formoso (15).
Ele explica que a unidade optou por
priorizar os júris relativos a réus presos, e os processos ligados à meta
Enasp, ao decorrer do ano, deixando
os processos com menor urgência
para serem marcados durante o mês
do júri. “Estávamos trabalhando desta forma, marcando os processo para
o mês de novembro, sempre atentos
para que não aconteçesse a prescrição. Pode acontecer no caso concreto, mas abstratamente nós temos
esta preocupação “, acrescentou.
No caso de uma prescrição em abstrato, o réu nem chega a ser submetido a julgamento, enquanto na
prescrição por concreto, o réu vai a
julgamento, mas ocorre prescrição
por impossibilidade do estado de
aplicar a pena. Assim como a juíza Ja-

cqueline Andrade Campos, o juíz Valnei Mota Alves de Souza aponta que
a instituição da Portaria n. 69/2017
não trouxe grandes mudanças para a
realização dos trabalhos do mutirão.
“Os processos agendados para novembro já estavam no planejamento da vara porque este é um mês no
qual nós conseguimos casar melhor
a agenda do Ministério Público, da
Defensoria e do Judiciário. Temos
um ano inteiro para preparar os processos e já orientamos, com antecedência, para que os operadores não
marquem férias para este período,
por exemplo”, conta.
Assim, todos garantem uma maior
produtividade, priorizando casos
menos complexos em termos de
quantidade de testemunhas. O magistrado salienta que, caso contrário, acaba sendo desgastante para o
Ministério Público, que tem sido um
“parceiro essencial” para a realização
do Mês do Júri na comarca com o
volume catalogado para a edição
deste ano.
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FONTE DE DECISÕES
Revista Bahia Forense se consolida como consulta e
repositório jurídico para operadores do Direito na Bahia

M

algrado a interrupção da
sua publicação em 2000, e
de ficar suspensa pelos 14
anos seguintes, a revista
Bahia Forense teve seu futuro positivamente prognosticado, em 1989,
pelo desembargador Gérson Pereira
dos Santos, então presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Ao lançar
o número 30 da revista, editada pela
Comissão de Revista e Documentação
Jurídica, o desembargador disse que o
Judiciário baiano preparava-se para se
colocar ao lado dos demais poderes
com tal repositório jurídico.
Em toda previsão, a presença do tempo é fundamental para sua efetivação
ou não; no caso da Bahia Forense,
transcorreram-se 28 anos até que a
publicação ganhasse o registro como
fonte de consulta que anteviu o Gérson Pereira. Veio no mês de setembro
deste ano, quando ganhou a condição de repositório credenciado de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Três anos após a morte
do desembargador.
Até o atual número 49, lançado no
último dia 22, pela Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Justiça da
Bahia, a revista percorreu um volumoso caminho, e de muitos percalços.
Lançada em 1961, abarcando o período de junho a dezembro, a publicação tinha como diretores de redação
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os desembargadores Agenor Velloso
Dantas, na condição de presidente,
Alfredo Luiz Vieira Lima e José Gomes
Santos Cruz.
Surgiu como Revista Jurídica e trazia,
como ainda traz, legislação, doutrina e
jurisprudência; permaneceu com este
nome até o número 4, publicado em
1966. A partir do número 5, em 1967,
reunindo os meses de junho a dezembro, a denominação foi alterada para
Bahia Forense e publicava, além dos
artigos jurídicos, um noticiário, a modo
de documentário, que a partir dos anos
1980 passou a ser elaborado pelo setor
de Comunicação da Presidência, atual
Assessoria de Comunicação.
Após os 14 anos de ostracismo, a
Bahia Forense retornou, em outubro
de 2014, com o número 46, editado
pela Comissão de Jurisprudência, sob
a presidência do desembargador Moacyr Montenegro Souto.

A partir do número 46, a Comissão de
Jurisprudência passou a oferecer uma
versão eletrônica da revista, que continuou a trazer, para consulta, legislação, doutrina e jurisprudência; deixou
de publicar o noticiário informativo,
mas incluiu um item importante: súmulas. Ainda de positivo, a comissão
manteve a regularidade na publicação, trazendo os números 47, em dezembro de 2015; 48, em novembro de
2016; e 49, em novembro de 2017.
A atual comissão de Jurisprudência do
Tribunal de Justiça da Bahia é composta dos desembargadores Rosita Falcão
de Almeida Maia; Nágila Maria Sales
Brito, Moacyr Montenegro Souto e Maria de Lourdes Pinho Medauar; e os suplentes, desembargadores José Cícero
Landin Neto, Gardênia Pereira Duarte e
Lígia Maria Ramos Cunha Lima.

“Depois de um longo e tenebroso inverno”, escreveu o desembargador na
apresentação, citando versos do soneto “Visita à casa paterna”, do poeta
Luís Guimarães Júnior (1845-1898). Na
mesma apresentação, Moacyr Montenegro repetia Gérson Pereira, ao dizer
que o Tribunal de Justiça da Bahia voltava a dispor “de uma publicação tão
importante para a história jurídico-literária desta Corte de Justiça”.
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Outubro 2017

2, segunda-feira

Fórum Nacional de Mediação
lança Revista Consenso

Conceição do Coité prepara-se
para ganhar novo fórum

O evento, realizado na sede da Universidade
Corporativa (Unicorp), abordou exemplos
práticos e bem-sucedidos de aplicação da
Justiça Restaurativa no país. Transmitido
ao vivo pelo canal do TJBA no YouTube,
contou com ciclo de palestras e também
foi marcado pelo lançamento da primeira
edição da revista científica Consenso.

A desembargadora Maria do Socorro Barreto
Santiago, presidente do TJBA, lançou a pedra
fundamental do novo fórum de Conceição
do Coité, que será construído num terreno
da Secretaria Estadual de Educação. Antes da
cerimônia, a presidente visitou as instalações
do Fórum Durval Silva Pinto, construído há
35 anos na comarca.

5, quinta-feira

TJBA dá início à Semana Estadual
de Sentenças e Baixas Processuais

A ação mobilizou as unidades judiciais de
todas as comarcas do estado em torno da
redução do estoque de processos e da taxa
de congestionamento do Judiciário baiano.
Realizada até 6 de outubro, a Semana
alcançou 152.931 baixas processuais e
77.721 sentenças/decisões. No mesmo
período, a presidente Maria do Socorro
prestigiou o trabalho de juízes e servidores
no interior do estado.

16, segunda-feira

23, segunda-feira

24, terça-feira

25, quarta-feira

Vitória da Conquista ganha fórum
reformado e duas unidades do Cejusc

Sistema PJe 2.0 começa a ser
utilizado no Segundo Grau

76º Encontro de Corregedores debate
sobre a melhoria da prestação jurisdicional

Na Comarca de Vitória da Conquista, duas
unidades do Centro Judiciário de Solução
Consensual de Conflito Processual (Cejusc)
foram instaladas para realizar audiências
de conciliação e mediação pré-processuais
e processuais. Já em Poções, a chefe do
Judiciário baiano descerrou a placa de
reinauguração do Fórum Professor Raimundo
Brito, que passou por ampla reforma e
também abriga uma unidade do Cejusc.

O Processo Judicial Eletrônico (PJe), versão
2.0, começou a ser usado no Segundo Grau
do TJBA, dando maior agilidade à tramitação
processual. Com o sistema, os advogados
dão entrada nos processos e acompanham
o andamento sem precisar ir à sede da Corte
ou às secretarias. É o início de uma era sem
processos físicos.

Com o tema “A Corregedoria, o Magistrado
e a Sociedade no século XXI”, o 76º Encontro
de Corregedores tratou de questões como
justiça restaurativa, adoção tardia e a
inteligência artificial e o Direito. A abertura,
no Fórum Ruy Barbosa, contou com a
participação do presidente do Colégio
Permanente de Corregedores-Gerais de
Justiça do Brasil, desembargador Manoel
de Queiroz Pereira Calças.

Projetos do TJBA ganham Prêmio
de Boas Práticas 2017
Presidente do TJBA entrega
novo fórum de Macarani

O TJBA foi destaque na 9ª edição do Prêmio
de Boas Práticas 2017 com os projetos
“Automação das Centrais de Cumprimento
de Mandados” e “Cartórios Integrados”, que
faturaram, respectivamente, a segunda e a
sétima colocação do certame. O secretário
de Planejamento, Igor Caires, e o assessor
da diretoria de Primeiro Grau, João Felipe
Menezes, estiveram presentes à cerimônia
de premiação, no Centro de Operações e
Inteligência de Segurança Pública 2 de Julho
(COI), no CAB.

Após passar por obras de ampliação e restauração, o Fórum Sílvio Benício, construído em 1984, no município de Macarani, a
600 quilômetros da capital, foi entregue à
comunidade local pela chefe do Poder Judiciário, desembargadora Maria do Socorro
Barreto Santiago. O prédio conta com novos
espaços, como salas para advogados e para
o Ministério Público, e banheiros adaptados
para pessoas com necessidades especiais.
17, terça-feira

18, quarta-feira

20, sexta-feira

26, quinta-feira

26, quinta-feira

30, segunda-feira

Cejusc avança e chega às comarcas
de Itambé e Itapetinga

TJBA Kids promove ação para
crianças na sede da Unicorp

Desembargadora Ivone Bessa é
homenageada pela Câmara Municipal

Varas de Família ganham
primeiro Cartório Integrado

A presidente do TJBA, desembargadora Maria
do Socorro Barreto Santiago, inaugurou outras
duas unidades do Centro Judiciário de Solução
Consensual de Conflito Processual (Cejusc) no
interior do estado. Os centros funcionarão nas
comarcas de Itambé e Itapetinga, na região
sudoeste. Após as inaugurações, a presidente
percorreu as instalações dos fóruns e conversou com os servidores como parte do programa Presidência em Movimento.

Aproveitando o tema da campanha “Não se
esqueça de mim”, que incentiva a adoção de
crianças acima de 5 anos de idade, o encontro
promoveu, na sede da Unicorp, uma série de
atividades lúdicas, entre elas apresentação de
Tio Paulinho e pintura facial sob supervisão
da artista Tarsila Belo. Ajuda Social à Criança,
Acopamec e CAASAH foram algumas das
instituições que participaram do evento.

A Câmara Municipal de Salvador outorgou a
Medalha Thomé de Souza à desembargadora
Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, do
TJBA. A sessão solene, realizada no Plenário
Cosme de Farias, foi idealizada pelo vereador
Luiz Carlos de Souza, que destacou o “histórico
de luta e competência” da homenageada. A
presidente Maria do Socorro também esteve
presente ao evento.

A chefe do Poder Judiciário instalou a
sétima unidade de Cartório Integrado do
Tribunal de Justiça da Bahia, a primeira da
área de Família. A solenidade foi realizada
no Fórum de Família, em Nazaré, onde se
encontra a nova unidade, que reúne a 3ª, 4ª,
5ª, 9ª e 10ª Varas de Família. A expectativa
é de 30% de aumento na produtividade,
índice já alcançado nos cartórios em
funcionamento.
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Fotos: Auremar Santos

TJSOCIAL

por Adriana Barreto

DESEMBARGADORA
- DIVA -

D

esembargadora Gardênia
Duarte lotou o restaurante
Veleiro do Yatch Clube da
Bahia quando foi a atração
da já tradicional Quinta Musical.
Apresentando um show exclusivo
com repertório variado, reunindo
grandes sucessos com novos
arranjos, a desembargadora foi
super aplaudida e, emoconada, era
só agradecimentos e sorrisos .

Lisbete Cézar Santos e Maria do Socorro Barreto Santiago

Salomão Reseta e Sergio Schlang

Carlos Henrique Ramos, Rosina Conte
e Ivone Bessa Ramos

Fabiana e Nelson Pelegrino

Márcia e Benício Mascarenhas

Wanja e Olegário Caldas

Adriano Guimarães e Cristiane Nascimento

Patricia Didier e Cleandro Pimenta

Mirela Mesquita e Jefferson Assis

Uma noite inesquecível que reuniu
amigos queridos em torno da mais
bela voz do Judiciário baiano.

Gardênia Duarte
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Maria José Salles e Ronaldo Moura
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TJSOCIAL

por Adriana Barreto

PALMAS PARA ELES!
José Edivaldo Rocha Rotondano, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, foi homenageado
com o Título de Cidadão da Cidade de Salvador no dia 9 de novembro (data do seu aniversário!).
Na mesma solenidade, houve a outorga da medalha Thomé de Souza à Juíza Membro do TRE-BA e
Diretora da Escola Judiciária Eleitoral, Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, também aniversariante do
dia 9! Após a sessão solene, brindes de parabéns, muita festa e gente elegante! Aos flashes!

Aracy Lima Borges
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Rosana Fragoso Modesto

Cristiane Nascimento

Lisbete Cézar Santos
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CLICK!
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ASSASSINATO NO
EXPRESSO DO ORIENTE
MOSTRA QUE O MAL PODE
SE MANIFESTAR DE
VÁRIAS MANEIRAS

Continuação de clássico da ficção científica
honra o original e aprofunda seus temas

A

continuação de Blade Runner: O
Caçador de Androides foi encarada com desconfiança e desgosto quase unânimes quando
foi anunciada. O susto inicial foi amenizado com o anúncio do canadense
Dennis Villeneuve (Os Suspeitos, Sicário e
A Chegada) para a direção, mas não apaziguou por completo o coração dos admiradores do cult de 1982, dirigido por
Ridley Scott. Assim, experienciar Blade
Runner 2049 traz o alívio de ver uma obra
que honra o original, e a alegria de assistir a um dos melhores filmes de 2017.

nado momento de Blade Runner 2049.
Dessa maneira, partindo da máxima
de que os olhos são “a janela da alma”,
a continuação retoma a simbologia que
impregna o original de 1982, envolvendo o principal órgão de percepção do
corpo humano. Assim como em Blade
Runner, a continuação começa com o
enquadramento em close-up de um
globo ocular se abrindo, mas não fica
limitada à referência rasteira. Um exemplo disso é o magnata das Empresas
Wallace, vivido por um Jared Leto em
atuação messiânica.

A continuação acompanha o caçador
de androides K (Ryan Gosling) e uma
investigação policial que pode abalar
os alicerces de uma sociedade dividida
entre humanos e replicantes - androides
que funcionam como cópias perfeitas
dos primeiros. Tão atmosférico quanto
o original, o filme consegue agregar novas camadas aos temas, simbolismos e
visual propostos pelo original. A discussão sobre o que nos faz de fato humanos, central na obra de 1982, é abordada aqui através do papel das memórias
e da necessidade por contato físico.

Embora cego, o homem enxerga o
mundo com o auxílio de implantes e
um grupo de mini drones. Frio e implacável, o chefe da corporação que desenvolve os novos replicantes, embora seja
humano, enxerga o mundo, ironicamente, através de um olhar unicamente
eletrônico e informatizado. Apesar de
orgânico, o pragmatismo cruel do personagem de Leto o torna alienado em
relação às mazelas sociais e filosóficas
da humanidade. Inclusive, o futuro imaginado em Blade Runner 2049 por Villeneuve e sua equipe consegue ser ainda
mais sombrio do que aquele mostrado
por Scott em 1982.

Sem revelar mais detalhes, os diálogos
escritos por Hampton Fancher e Michael Green divagam sobre como as
recordações ajudam a moldar nossas
personalidades e narrativas pessoais,
mesmo sendo relativamente imprecisas
e remodeladas por nossas emoções. Os
dois filmes, assim como o livro Androides Sonham com Ovelhas Eletrônicas?, de
Philip K. Dick, que serve de base para as
obras, partem do princípio de que a humanidade está menos ligada ao mérito
biológico que à capacidade de ter consciência e vivenciar emoções.

A tristeza e solidão, que via de regra predominava nos humanos, tomou de assalto também os novos replicantes, outrora sensíveis e apaixonados pela vida.
Ao abordar temas relacionados a crises

de identidade e aos reflexos sociais da
tecnologia, Blade Runner 2049 se aproxima do gênero Neo Noir. A corrente, que
ganhou força na década de 1970, atualiza elementos visuais e temas abordados
pelos filmes Noir, contos detetivescos
cheios de cinismo e sombras, que, não
por coincidência, inspiraram tanto K.
Dick quanto Scott.
A fotografia de Roger Deakins explora
as sombras, reflexos e o neon de maneira primorosa, criando imagens que
comunicam de forma elegante o estado de espírito dos personagens. Já
o design de produção elaborado por
Dennis Gassner cria um mundo que
em todos os aspectos representam a
evolução lógica do universo pensado por Lawrence G. Paull, designer do
original. Blade Runner 2049 só derrapa
mesmo nos instantes em que decide
conduzir o entendimento do espectador através de flashbacks e narrações
em off desnecessários.
Outro ponto fraco é a trilha sonora
composta por Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch. Os temas soam monocórdicos e nada marcantes, ainda que
ajudem a compor a atmosfera do filme.
Quando se faz necessário evocar uma
reação mais emocional, a continuação
acaba recorrendo aos temas criados por
Vangelis para o original. Blade Runner
2049 é a prova que androides seguem
sonhando com ovelhas elétricas...

B

ons livros de mistério sempre
fazem você querer jogar tudo
para o alto por alguns dias e
apenas ler até chegar a tão esperada resolução do caso. É esse desejo que Assassinato no Expresso do
Oriente desperta. É um dos livros mais
inteligentes de Agatha Christie, e um
dos finais mais surpreendentes.

ciar uma governanta cometendo um
crime ou uma senhora de aparência
medonha portando uma arma. Chegamos ao ponto de nos familiarizarmos com eles e criarmos empatia.

A autora mostra seu personagem
mais perspicaz – o detetive Hercule
Poirot – envolvido em dramas familiares que resultam em um assassinato e
um comboio preso na neve por dias.

Tanta ousadia deu a história o reconhecimento merecido. No dia 30
de novembro, estreará nas telonas a
adaptação da obra, estrelando Johnny
Depp e com Kenneth Branagh atuando e dirigindo. O que promete ser tão
bom quanto a obra literária.

Agatha Cristhie consegue juntar várias nacionalidades e personalidades
de um jeito único e com a maestria
da rainha do crime, faz questionar se
conhecemos realmente quem está ao
nosso lado.

Até que Poirot descobre a verdade, e
você descobre que é algo que nem por
um segundo passou em sua mente.

Na narrativa, um homem muito rico,
Ratchett, é morto. E os únicos possíveis autores do homicídio são os
passageiros do comboio. É impossível alguém ter entrado ou saído do
Expresso. Quem matou ainda está lá e
Poirot tem que encontrar o assassino
apenas com sua inteligência e alta capacidade de observação.
Ninguém parece suspeito. Ninguém
parece ter motivos para assassinar Ratchett. Os personagens são descritos
de uma forma tão assustadoramente
normal que não conseguimos asso-

“Assassinato no
expresso oriente”
L&PM Editores,
272 páginas

Ter uma “alma”, como dois personagens
chegam a fazer referência em determi-
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Carlos Machado
Secretário Judiciário

N

Tirando de letra

a última coluna tivemos a valiosa contribuição da professora Ana Paula, que nos brindou com deliciosa análise sobre o risco de
se estabelecer uma didática única no ensino do português do nosso Brasil tão multicultural.
Mas como tudo que é bom dura pouco, eis-me aqui
de novo, ao menos até que a professora Ana nos
ajude outra vez ou mestre Neuracy aceite dividir
conosco um pouco de sua imensa, longeva e ancestral sabedoria.

(eu escrevo, tu escreves, ele escreve...; “mim” não
escreve). Inverta a frase e veja que o “eu” permanece
executando a ação verbal: “É para eu escrever o texto”. Pergunte ao verbo e o sujeito não muda: “É para
quem escrever o texto? Eu”. Em linhas gerais a coisa é
simples: não use “mim” antes de verbos no infinitivo,
pois “mim” (assim como todos os oblíquos tônicos)
não pode ser sujeito de uma oração. Agora vou
colocar um pouco de veneno para mostrar que não
adianta decorar, é preciso entender.

Milena, do Gabinete do Desembargador Maurício
Kertzman, usou o email revista@tjba.jus.br e perguntou sobre o uso dos pronomes “eu” e “mim”. Sinteticamente, pronome é a palavra que substitui ou
acompanha os substantivos. Eu posso dizer: “Milena
é colega de Carlos. Milena perguntou sobre pronomes”. Fica estranho, não acha? E se eu dissesse: “Milena é minha colega. Ela perguntou sobre pronomes.”?
Bem mais claro e elegante, não? A solução foi simples,
usei os pronomes “minha” e “ela”. “Minha”, determinou
colega, substantivo comum. “Ela”, substituiu Milena,
substantivo próprio. Existem seis tipos de pronomes:
pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos,
relativos e indefinidos. Por se tratar de um assunto
longo, vamos direto à dúvida da nossa colega.

Pense nesta construção. “Para __ escrever este texto
é gratificante.” Como ficamos? Se “mim” não pode ser
o sujeito, a resposta é “eu”, certo? Certo!... (pausa de
suspense); (outra pausa)… e errado!

Pronomes pessoais são os que indicam as pessoas
do discurso. Quem fala (eu e nós); com quem se fala
(tu e vós) e de quem se fala (ele, ela, eles, elas). Podem ser retos ou oblíquos. Retos são dominantes,
assumem uma relação reta (direta) com o verbo e
atuam predominantemente como sujeito da oração.
Os oblíquos são mais discretos, geralmente atuam
como complementos. Ex: Eu escrevi este texto (o
pronome pessoal reto “eu” é o sujeito do verbo escrever); Eu o escrevi (o pronome oblíquo “o” é objeto
direto). Os oblíquos são tônicos (acentuação forte
e sempre precedidos de preposição): mim, comigo;
ti, contigo; nós, conosco; vós, convosco; eles/elas/si,
consigo. E átonos (acentuação fraca e sem preposição): me, te, o/a/se/lhe; nos, vos, os/as/se/lhes.
Vamos à dúvida de Milena. Pense na construção: “O
texto é para eu/mim escrever”. Para saber qual dos
dois pronomes deve ser colocado, lembre-se que
o “eu”, pronome reto, exerce função de sujeito da
oração, enquanto “mim”, oblíquo tônico, é complemento. Na frase acima, o pronome a ser colocado é
o sujeito executor da ação de escrever, portanto
não pode ser “mim”, pois “mim” não conjuga verbo
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Certo, porque realmente o pronome oblíquo tônico
“mim” não pode exercer função de sujeito, portanto
não poderia executar a ação de escrever. Errado,
porque, na frase referida, o “mim” não está colocado
como sujeito. Vamos reescrevê-la na ordem direta:
“Escrever este texto é gratificante para eu/mim”. Viu?
Eu/mim não está executando a ação de escrever
o texto. Diga assim: “Escrever este texto é, para eu/
mim, gratificante”. Ainda não convencido? Pergunte
ao verbo: O que é gratificante para eu/mim? Escrever
este texto.” Pronto! Você acaba de identificar o sujeito; aliás, a oração que serve como sujeito. (Quando o
sujeito é representado por uma oração, temos uma
oração subordinada substantiva, mas não dá para explicar isso aqui, procure o nosso oráculo - Professor
Neuracy – sala 313 sul). Se o “eu/mim” não é o sujeito,
então esqueça o pronome reto “eu” e a resposta surgirá num passe de mágica: mim. “Para mim, escrever
este texto é gratificante” O “é” é um verbo de ligação
(ser) e indica uma qualidade (gratificante), adjetivo
que exerce a função de predicativo do sujeito. Para
complementar o sentido desse adjetivo, precisamos
de uma preposição, pois escrever é gratificante para
alguém. O que complementa o sentido do adjetivo
é o complemento nominal, no caso: “…para mim”.
Este “mim”, portanto, está aí como complemento de
gratificante e não como sujeito de “escrever”, função
que, como vimos, seria do pronome reto “eu”, pois
“mim” não faz nada, que “mim” não é Tarzã. Como eu
havia adiantado, a dúvida de Milena é a de muitos,
pois o assunto é mais amplo do que parece à primeira vista. Faça como ela, mande dúvidas, críticas
e sugestões pelo e-mail revista@tjba.jus.br. Mas, por
favor! Entregue as perguntas difíceis diretamente ao
professor Neuracy. Até a próxima.

Revista Eletrônica

Venha fazer a
revista com a gente!
Mande sua sugestão para ascom@tjba.jus.br
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