
Aniversariantes
Hoje: Luiz Quaresma de Mello Neto, 
diretor do NUCRE, Fernando Antônio 
Souza Peleteiro (Feira de Santana), 
Selma dos Santos Velame (1ª Vara) e 
Paula Carolina Dias Ferreira (Vitória da 
Conquista). Amanhã: Ivã Costa Ramos 
(Centaurus) e Laurides de Oliveira (Del-
ta). Segunda-feira: Adailton José Carva-
lho de Santana (12ª Vara) e Edna Maria 
de Oliveira Manhaes Silva (NUCOD).
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CULTURAL

DOMINGO NO TCA 
ABRE TEMPORADA 2013 
COM SHOW DO CANTOR 

ALEXANDRE LEÃO

O cantor e compositor baiano 
Alexandre Leão é a atração de es-
treia da temporada 2013 do projeto 
Domingo no TCA, na Sala Principal 
do Teatro Castro Alves, dia 20 de 
janeiro, às 11 horas.

Alexandre Leão apresenta uma 
prévia do seu DVD O Teatro e O Bai-
le. “Este show será uma mescla de 
repertórios intimistas e dançantes. 
Quem for ao TCA pode vestir sua do-
mingueira e chegar preparado para 
alimentar o espírito e mexer o cor-
po”, brinca o artista. 

Sua primeira canção, “Paiol de 
Ouro” foi gravada por Maria Bethâ-
nia. Leão é um compositor requisi-
tado e tem sido gravado por Ivete 
Sangalo, Rosa Passos, Margareth 
Menezes, Família Caymmi, Lampi-
rônicos e Belô Velloso. Leão tam-
bém vai agitar com samba-reggae, 
samba de roda, lambadas e suces-
sos como Chão da Praça e Ginga 
de Ballet. Os ingressos custam R$ 
1,00 (inteira), vendidos no mesmo 
dia, a partir das 9h, com acesso 
imediato do público. 
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Tribunal considera dirigir falando ao celular 
como indício de crime doloso

A 3ª Turma do TRF 1 negou provimen-
to a recurso que pretendia desclassificar 
conduta do apelante de “homicídio dolo-
so” para “homicídio culposo”. Com a de-
cisão, o caso vai ser analisado pelo júri 
popular, que julga crimes dolosos contra a 
vida, conforme o art. 5º da Constituição.

O caso aconteceu em Ananindeua, 
no Pará, onde um carro atingiu e matou 
policial federal que estava a serviço. O 
recorrente dirigia à noite falando ao celu-
lar. Há prova testemunhal de que estava 
sob efeito de álcool e maconha. Ao se 
aproximar do Posto da Polícia Rodoviária 
Federal, o réu ultrapassou os carros à sua 
frente, avançou sobre cones de sinaliza-
ção e atingiu umaa policial, matando-a. 

Ao recorrer ao TRF, o réu pediu a des-
classificação do delito, alegando  que “o 
fato de ter atropelado e matado a po-
licial não tem o condão de autorizar a 
conclusão de se tratar de crime doloso”. 
Alegou que estava apenas desatento e 

dirigindo dentro da velocidade permitida 
no local (60 km/h). Disse que não havia 
alteração em seu estado psíquico e que o 
exame toxicológico não fora realizado por 
falta de médicos.

O relator,  juiz Tourinho Neto, consi-
derou prematura a desclassificação do 
crime, “no sentido de retirar do Juízo 
natural da causa, o Tribunal do Júri, a 
prerrogativa de exame da presente situ-

ação. A decisão de pronúncia está bem 
fundamentada, dentro do exigido pela 
lei processual penal”, esclareceu.

Para o juiz “as provas produzidas 
sugerem que o réu assumiu o risco de 
produzir o resultado morte”. Além de 
ter sido encontrada maconha no carro, o 
acusado falava ao telefone no momento 
do acidente, o que “demonstra risco as-
sumido de produzir resultado”.

Sobre o fato de o acusado estar den-
tro da velocidade permitida na rodovia, o 
relator observou que “a propósito, velo-
cidade condizente não é só aquela que 
não ultrapassa o limite regularmente es-
tabelecido para a via, mas, também, a 
que observa as circunstâncias do caso 
concreto. Na hipótese, havia uma bar-
reira policial indicando a necessidade 
de se transitar pela rodovia não impri-
mindo a velocidade máxima permitida”.

A decisão do relator foi acompanhada 
pela 3ª Turma.

O presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Joaquim Barbo-
sa, recebeu na última terça-feira, 8/1, o 
ministro da Justiça, José Eduardo Car-
dozo. No encontro eles trataram sobre a 
necessidade da atuação conjunta entre 
Executivo e Judiciário para a solução 
de problemas relacionados ao sistema 
carcerário e à segurança pública. 

A ideia é estreitar os laços entre os 
dois Poderes a partir de iniciativas já 
existentes: o Mutirão Carcerário e o Pro-
grama Brasil Mais seguro.

Instituído em 2006, o Mutirão Carce-
rário do CNJ identifica problemas como 
a falta de controle das penas, a super-
lotação dos presídios, as condições de 
higiene, a adequação das instalações 
físicas e as denúncias de violação aos 
direitos humanos. O Programa Brasil 
Mais Seguro, do Ministério da Justiça, 
foi implantado  em 2012 inicialmente 

Presidente do CNJ e ministro 
da Justiça discutem melhorias 

no sistema carcerário
em Alagoas - "o estado mais violento do 
Brasil", segundo José Eduardo Cardozo 
-, e, por meio de ações coordenadas vol-
tadas para a redução de crimes violentos 
e o enfrentamento ao crime organizado, 
obteve redução de 14% na criminalida-
de local.

Pacto - Durante a reunião, os minis-
tros discutiram também a reabertura do 
diálogo voltado para a consolidação do 
III Pacto Republicano. Segundo Cardozo, 
ele e o presidente do Supremo Tribunal 
Federal concordaram com a necessidade 
de definir um novo conjunto de medidas, 
envolvendo o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário, visando ao aperfeiçoamento 
do sistema jurisdicional brasileiro.

O I e o II Pacto Republicanos foram 
firmados, respectivamente, em 2004 e 
2009. O primeiro pacto mostrou a via-
bilidade da colaboração efetiva dos três 
Poderes e resultou em reformas proces-
suais e atualização de normas legais. 

A principal preocupação, à época, 
era combater a morosidade da Justiça e 
prevenir as demandas repetitivas sobre 
o mesmo tema.

No pacto firmado em 2009, o foco 
foi a proteção aos direitos humanos fun-
damentais, a criação de mecanismos 
para dar mais agilidade e efetividade ao 
Judiciário e o fortalecimento de instru-
mentos de acesso à Justiça. 

As tratativas para o III Pacto Republi-
cano começaram em 2011, na gestão 
do ministro Cezar Peluso, e prossegui-
ram com o ministro Ayres Britto.

GAJ com reajuste adiado
 De acordo com orientação do CJF, o 

aumento da GAJ está garantido, mas não 
sairá de imediato, devido à falta de apro-
vação do Orçamento Geral da União para 
2013. Quando o orçamento for aprovado 
pelo Congresso Nacional, o pagamento 
do reajuste da gratificação será feito de 
forma retroativa.

Pela lei aprovada, a GAJ passou a 
ser de 62% do vencimento em primei-
ro de janeiro deste ano. Em 2014, será 
de 75,2%. Em 2015, chegará a 90% do 
vencimento.

Petição com maiúsculas 
não agride juízo

Os magistrados têm de aceitar peti-
ções digitadas integralmente com letras 
maiúsculas porque não há convenção de 
que o uso da "caixa alta", do negrito, do 
sublinhado ou da alternância entre o ta-
manho da fonte do texto vá sugerir "gri-
tos" ou desrespeito às partes ou ao juízo. 

Com esta linha argumentativa, o Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
acolheu Agravo de Instrumento para 
determinar que uma inicial digitada em 
"caixa alta" fosse aceita por uma juíza 
para o devido processamento nos autos. 

Para o relator do recurso, juiz convo-
cado Victor Luiz Barcellos Lima, trata-se 
apenas de questão de estilo, sendo ques-
tão irrelevante ao deslinde processual, 
não podendo impedir ou dificultar o di-
reito das partes ao acesso à Justiça. 

Em despacho, a juíza determinara que 
a inicial viesse em termos adequados, 
em respeito ao juízo, aos serventuários e 
à parte adversa e sustentou que as peti-
ções, em geral, exigem um padrão moral e 
estético, diante do dever de urbanidade e 
respeito recíprocos entre partes e juiz.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to de Alysson Oliveira de Almeida, fi-
lho da servidora Elizabete Oliveira de 
Almeida, lotada na SECAM, ocorrido 
no dia 7 de janeiro. A cerimônia de 
cremação será em Boston, nos Esta-
dos Unidos, local do falecimento, em 
data ainda sem definição.


