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Por determinação do CNJ
Salvador tem presídios inspecionados

Seguindo determinação do CNJ aos 
tribunais estaduais, a 2ª Vara de Execu-
ções Penais da Bahia promoveu, no dia 
8/9, a inspeção completa das instalações 
do Complexo Penitenciário de Salvador, no 
bairro da Mata Escura. O responsável pelo 
trabalho, juiz Jorge Barreto, aproveitou a 
oportunidade para garantir benefícios le-
gais aos internos que já cumpriram a pena, 
mas ainda encontram-se presos, e àqueles 
que estão em processo de progressão de 
regime fechado para semiaberto.

O magistrado pediu aos gestores das 
unidades o fornecimento das informações 
sobre a situação penal de cada detento. 
“Há situações específicas de internos, que 
já podem até ter cumprido pena”, admitiu, 
ao propor uma parceria mais firme com a 
Defensoria Pública. No momento da ins-
peção, faltavam defensores na maioria das 
unidades. O juiz Jorge Barreto ficou de pe-
dir ao chefe da Defensoria, Clériston Caval-
cante, o apoio do órgão, com o objetivo de 
verificar a situação dos sentenciados com a 
necessária assiduidade.

A visita começou pelo Presídio Salvador, 
onde são recebidos os presos “provisórios”. 
Depois, o magistrado esteve na Unidade 
Especial de Disciplina, local de situações 
específicas de segregados que precisam de 
uma maior atenção. São 309 internos nes-
ta condição.

No  Centro de Observação Penal, o juiz 
Jorge Barreto reforçou o pedido para que 
fossem fornecidos os números dos proces-
sos para a Defensoria ter melhores condi-
ções de analisar a situação de cada interno.

O diretor do COP admitiu que a me-
lhoria do trabalho de estatística e detalha-
mento da situação dos internos vai evitar 
situações como a prorrogação indevida 
de cumprimento de penas, que favorece 
a superpopulação. Na inspeção, verificou-
-se que o Centro de Observação dispõe de 
psicóloga e de assistente social, mas como 
as duas profissionais operam numa única 
sala, nem sempre é possível realizar o ade-
quado atendimento ao detento.

A Penitenciária Feminina foi a unidade 
que mais atendeu aos requisitos de funcio-
namento de um centro prisional. O juiz Jor-
ge Brito recomendou que os procedimentos 
da unidade sirvam de modelo.

Audiência de Custódia - Na Cadeia 
Pública, os diretores revelaram a situação 
atual de lotação dos módulos. São cerca 
de 1.200 presos distribuídos em celas. A 
superpopulação carcerária é um problema. 
O juiz Jorge Barreto recomendou prudên-
cia, lembrando que “quanto mais detentos 
ficam indevidamente na cela, menos va-
gas são abertas”. O magistrado considerou 
o Projeto Audiência de Custódia, do CNJ 
como uma saída.

No projeto, lançado em Salvador no dia 
28 de agosto pelo presidente do STF, um 
juiz de plantão decide se o preso é de alto 
potencial ofensivo (ou não), se ele precisa 
ficar detido ou se pode responder em liber-
dade. Na Bahia, audiências semelhantes já 
vêm sendo realizadas há dois anos, pelo 
Núcleo de Prisão em Flagrante. A iniciativa 
vem reduzindo a superpopulação carcerá-
ria nas delegacias de polícia.

Publicação do IBGE aborda realidade 
do Judiciário de forma inédita

Pela primeira vez a realidade do Poder 
Judiciário será abordada no livro “Brasil 
em Números”, uma das principais publi-
cações anuais do IBGE, reunindo informa-
ções sobre o território nacional, caracte-
rísticas demográficas e socioeconômicas 
da população. O artigo que aborda o Ju-
diciário é de autoria do CNJ, por meio do 
Departamento de Pesquisa Judiciária.

O “Brasil em Números” é uma publica-
ção bilíngue que há 23 anos reúne artigos 
de pesquisadores sobre os mais diversos 
temas, como meio ambiente, economia e 
educação, reunindo informações que pos-
sibilitam traçar uma síntese da realidade 
brasileira em seus múltiplos aspectos. No 
artigo “Poder Judiciário”, o livro traz um 
panorama com indicadores obtidos pelo re-
latório Justiça em Números de 2014. 

O texto do CNJ no “Brasil em Números” 
apresenta de forma resumida a estrutura 
do Judiciário brasileiro com seus 91 tribu-
nais, o grau de litigiosidade, o orçamento 
e o índice de produtividade, abordando to-
dos os ramos da justiça – Estadual, Militar, 
Eleitoral, Trabalho e Federal. Entre os nú-
meros que traz a publicação está o índice 
de congestionamento do Judiciário, que 
tem fechado os últimos anos com 70% dos 
casos ainda aguardando julgamento.

O artigo aponta soluções para uma Justi-
ça mais célere e eficaz, como a importância 
do planejamento estratégico, o estabeleci-
mento de metas de produtividade e a prio-
rização de investimentos no 1º Grau, ações 
que já vêm sendo fomentadas pelo CNJ. 

O lançamento do “Brasil em Números” 
foi no dia 10/9. A publicação pode ser 
acessada na loja virtual do IBGE, no link: 
http://loja.ibge.gov.br/

Primeira palestra do Curso Sobre  
Novo CPC teve avaliação positiva

Começou ontem, no Auditório Ministro 
Dias Trindade lotado, a 1ª parte do Cur-
so Sobre o Novo Código de Processo Civil, 
ministrado pelo juiz federal da 20ª Vara, 
Salomão Viana.

As aulas acontecerão até o dia 2/12, 
das 13 às 15h, no auditório do Fórum Tei-
xeira de Freitas com 5 módulos totalizando 
42 horas. A 2ª parte terá início em março. 

A primeira palestra, além de introduzir 
o tema do curso, tratou das Normas Fun-
damentais do Processo Civil. Na próxima 
quinta-feira o mesmo tema será encerrado.

O magistrado palestrante declarou: 
“Houve bom nível de presença, com 
vários juízes presentes e o prestígio do 
diretor do Foro que assitiu toda a apre-
sentação além da organização da SEDER 
com tudo bem posto, um sistema de pro-
jeção que beneficia a todos. Foi tudo às 
mil maravilhas. E vamos com todo gás 
para os próximos dias, da minha parte 
principalmente”

O servidor Josenildo Gomes, da 8ª Vara 
disse que gostou demais da aula: “As pa-
lestras do Dr. Salomão, como sempre, são 
muito boas e oportunas. Chamou minha 
atenção a inserção do tema no cenário 
constitucional atual do país, a contempo-
raneidade que ele colocou do novo Código 

de Processo Civil, que vem estabelecer e 
firmar realmente no nível infraconstitu-
cional, valores da constituição federal. Ou 
seja, ficou mais claro no processo civil de 
agora valores que a constituição já tinha 
assegurado”.

A servidora Patrícia Correa, da 1ª Vara  
afirmou que aprendeu diversas coisas que 
serão úteis no futuro. “Essa questão dos 
poderes do juiz que aumentaram muito, os 
prazos, enfim. Dr. Salomão tem conheci-
mento geral muito grande e a gente vai aliar 
isso na prática, que é o que mais importa. 
Eu já me inscrevi até o final do curso”.

A diretora de Secretaria da 11ª Vara, 
Renata Peixoto opinou que a primeira aula 
foi excelente. “Serviu como um ótimo pa-
norama da mudança que vai ser o CPC. E 
deu um gostinho de quero mais também 
para a gente ficar curioso para as próxi-
mas aulas, porque vai ser uma mudança 
de paradigma, pelo que a gente viu aqui. 
E a performance do Dr. Salomão, apesar 
de ser nossa  velha conhecida, surpreen-
deu porque está cada vez mais estimu-
lante.”

Os interessados poderão se inscreverem 
um ou mais módulos. As inscrições são fei-
tas no site da Seccional até as 10h do dia do 
início de cada módulo.


