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Aniversariantes
Hoje: Dr. Dirley da Cunha Junior, juiz fe-
deral da 5ª Vara, Israel Santos (Ilhéus), 
Fernanda Beatriz de Jesus Ribeiro (22ª 
Vara), Valdeci de Jesus Souza (Delta). 
Amanhã: Alberto Luiz Souza Santana 
Filho (Jequié), Fábio Lopes Rodrigues 
(Guanambi), André Gustawo de Lima e 
Silva (Ilhéus), Gisele Sena da Silva (4ª 
Vara), João Rodrigo de Seixas Bitten-
court (Coordenação dos JEFs) e Leandro 
Ferreira Bento (Vitória da Conquista). 

Parabéns!!!

CNJ propõe criação de mais 54 varas 
para Lei Maria da Penha

A distribuição das 66 varas existentes 
no país para julgar exclusivamente as cau-
sas de violência doméstica e familiar contra 
as mulheres não é proporcional nas cinco 
regiões do Brasil, e deveriam ser criadas 
mais 54 outras no menor prazo possível.

Estas são as constatações e a pro-
posta da pesquisa "A Atuação do Poder 
Judiciário na Aplicação da Lei Maria da 
Penha", um mapa inédito sobre a estrutu-
ra judicial destinada à efetivação da lei.

O estudo do CNJ propõe a instalação 
de 54 varas ou juizados da violência con-
tra a mulher. No Sudeste, seriam criadas 
14 novas unidades, mais 18 no Nordes-
te, nove no Sul, seis no Centro-Oeste e 
mais cinco varas na Região Norte.

A pesquisa foi feita pelo CNJ e revela 
que as varas e juizados de violência do-
méstica e familiar contra a mulher com 
competência exclusiva (ou seja, que só 
analisam casos relacionados à Lei Maria 

Brasileiros se 
alimentam errado

O Ministério da Saúde indica que 
a população brasileira se alimenta de 
forma inadequada e consome gordura 
saturada em excesso. Dados mostram 
que 34,6% não dispensam carne gor-
durosa. Outro fator preocupante é o 
consumo de refrigerante – 29,8% dos 
brasileiros tomam a bebida ao menos 
cinco vezes por semana.

A pesquisa de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefônico aponta 
também que o consumo de frutas e 
hortaliças é baixo. Apenas 20,2% das 
pessoas ingerem cinco ou mais porções 
por dia, quantidade recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde.

Os homens, sobretudo os mais 
jovens, alimentam-se pior do que as 
mulheres, já que não costumam tirar 
a pele do frango ou a gordura da carne 
vermelha antes de comer. A população 
masculina consome duas vezes mais 
carne com excesso de gordura do que 
as mulheres – 45,9% contra 24,9%.

O consumo de frutas e hortaliças 
também é menor entre homens. Só 
25,6% deles ingerem esses alimen-
tos cinco ou mais vezes por semana. 
O percentual cai para 16,6% quando 
considerada a recomendação da OMS. 
Entre as mulheres, os índices são de 
35,4% e 23,3%, respectivamente.

A ingestão de refrigerante também 
é maior entre a população masculina: 
34,3% dos homens tomam a bebida 
no mínimo cinco vezes por semana, 
contra 25,9% entre as mulheres.

Com o passar dos anos, o brasileiro 
tende a diminuir a ingestão de gordura 
saturada e de refrigerante e o grau de 
instrução também influencia os hábi-
tos alimentares– quanto mais escolari-
dade, mais saudável é a alimentação. 
Frutas e hortaliças estão presentes no 
cardápio de 44,5% dos brasileiros com 
12 anos de estudo ou mais. O percen-
tual cai para 27,5% entre pessoas que 
estudaram no máximo oito anos.

Sua
Saúde

Lançamento de livro
A obra “As Novas Reformas Processu-

ais Penais”, de autoria do advogado cri-
minalista Fabiano Pimentel, será lançada 
hoje, às 19h, na sede da Escola Superior 
de Advocacia Orlando Gomes - ESAD, ao 
lado do Fórum Ruy Barbosa.

Fabiano Pimentel é conselheiro Estadu-
al da OAB/Bahia e da Associação Brasileira 
dos Advogados Criminalistas; membro do 
Instituto dos Advogados da Bahia e do Ins-
tituto Baiano de Direito Processual Penal; 
especialista em Ciências Criminais e mes-
tre em Direito Público pela UFBA e profes-
sor de Direito Processual Penal da UNEB.

Levar a julgamento todas as ações 
de improbidade administrativa ajuizadas 
até o final de 2011 e acabar com a im-
punidade daqueles que praticam ilícitos 
contra a administração pública. Esse é o 
objetivo do projeto de cooperação assina-
do pela ministra Eliana Calmon, diretora-
geral da Enfam, e pelo ministro Joaquim 
Barbosa, presidente do STF e do CNJ. 

A cooperação acordada por Eliana 
Calmon e Joaquim Barbosa estabelece 
programa de trabalho que dará origem 
a um curso de capacitação em ações 
de improbidade administrativa – poste-
riormente serão contempladas as ações 
penais por crimes contra a administração 
pública – destinado a magistrados que 
atuam em primeiro e segundo grau. 

A parceria entre a Enfam e o CNJ visa 
ao cumprimento da meta 18 estabelecida 
no VI Encontro Nacional do Judiciário. 

Segundo dados do CNJ informados 
pela ministra Eliana Calmon, existe um 
passivo de pelo menos 17 mil ações de 
improbidade administrativa, distribuídas 
até o final de 2011, ainda não julga-
das. No caso das ações penais o dado 
é ainda mais preocupante: são 232 mil 
aguardando julgamento. Esses números 
tendem a ser ainda maiores, pois apenas 
dez dos 32 tribunais vinculados à Enfam 
informaram suas pendências. 

Para a ministra Eliana Calmon, uma 
das dificuldades no julgamento das ações 
de improbidade reside no fato de envol-
verem pessoas com grande influência po-
lítica. “O objetivo do curso é justamente 

da Penha) processaram 677.087 feitos 
até dezembro de 2011.

"É um trabalho extremamente simples, 
mas que permite uma visão da atuação do 
Poder Judiciário no combate à violência 
doméstica contra a mulher. Os números 
da pesquisa revelam que a violência ocor-
re, sobretudo, no lar, onde deveria haver 
harmonia", disse o conselheiro Ney Freitas, 
presidente da Comissão de Cidadania e 
Acesso à Justiça, órgão do CNJ responsá-
vel pelo combate a esse tipo de violência.

dar maior conhecimento e segurança 
aos magistrados, pois eles perceberão 
que não estão sozinhos e que existe toda 
uma rede para apoiá-los”, avaliou. 

O ministro Joaquim Barbosa disse que 
que o cumprimento da meta 18 é priori-
dade na sua gestão e que “a improbida-
de é uma nódoa que corrompe o direito, 
mancha as instituições e compromete 
as relações políticas. O tempo de esca-
motear a improbidade sob o argumento 
de a legislação ser frágil já passou”.

Juízes federais serão capacitados 
em ações de improbidade


