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A Caixa Econômica Federal assinou 
acordo de cooperação com as Obras 
Sociais Irmã Dulce (Osid). O objetivo é 
divulgar o programa Sócio-Protetor, res-
ponsável pelo recebimento das doações 
voluntárias, uma das mais importantes 
fontes de recursos para a manutenção 
dos trabalhos assistenciais da entidade.

Inicialmente, 5.000 folhetos, que au-
torizam o débito em conta para doações 
às obras sociais, serão oferecidos aos 
clientes em todas as agências da CAIXA 
na Bahia, como forma de alavancar novas 
doações, conforme ilustração ao lado.

O superintendente regional da CAIXA, 
Luiz Antonio de Souza, ressaltou a impor-
tância de parcerias desta natureza, pela 

Caixa firma parceria com obras sociais Irmã Dulce

abrangência das ações filantrópicas pra-
ticadas pela entidade. “As Obras Sociais 
Irmã Dulce auxiliam, justamente, uma 
parcela da população que mais precisa 
de amparo, preservando e ampliando a 
intenção da sua criadora, a nossa sem-
pre querida Irmã Dulce”, destacou.

Para a superintendente da Osid, Ma-
ria Rita Pontes, a parceria vai fazer com 
que mais pessoas tomem conhecimento 

das ações filantrópicas da ins-
tituição. “Como a própria Irmã 
Dulce dizia: ‘quando cada um 
faz um pouco, o pouco de muitos 
se soma’”, lembrou. Ainda segun-
do Maria Rita, as novas contribui-
ções, somadas as já cadastradas, 
serão de “extrema importância 
para a manutenção e o cresci-
mento das obras sociais”.

A Osid presta assistência à 
população de baixa renda, nas 
áreas de Saúde, Assistência So-
cial, Pesquisa Científica, Ensino 
em Saúde, Educação e na preser-
vação e divulgação da história de 
sua fundadora. A sede da institui-
ção filantrópica fica em Salvador, 
no Largo de Roma. O local, co-
nhecido como Complexo Roma, 
abriga 14 dos 15 núcleos da 
entidade, incluindo 1.005 leitos 
para o atendimento de patologias 
clínicas e cirúrgicas. O 15º fica 

no município de Simões Filho, na região 
metropolitana de Salvador.

A área da Saúde é amplamente con-
templada pela Osid. O Hospital Santo 
Antônio, por exemplo, recebe 26% das 
internações e 31% dos atendimentos 
ambulatoriais da capital baiana. Somen-
te no Complexo Roma, são contabiliza-
dos, por ano, cerca de 2 milhões de aten-
dimentos ambulatoriais.

TJBA abre 1,3 mil
vagas para Delegação
de Notas e Registros
O Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia republicou o edital do concurso 
público de provas e títulos para outorga 
de delegações de serventias extrajudi-
ciais de notas e de registro. São 1.383 
oportunidades, sendo 5% reservadas 
para candidatos com deficiência.

As inscrições poderão ser feitas entre 
7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2014, 
somente pelo site www.cespe.unb.br/
concursos/tj_ba_13_notarios. A taxa de 
participação é R$ 200,00, para cada op-
ção feita pelo candidato, por critério de 
delegação.

No caso de candidatos por provimen-
to, é necessário ser bacharel em Direito, 
com diploma registrado, ou ter exercido, 
por dez anos, função em serviços no-
tariais ou de registros. Para candidatos 
por remoção, é preciso comprovar que já 
exercem a titularidade plena de serventia 
extrajudicial em qualquer localidade da 
Bahia por mais de dois anos.

No total, o concurso será composto de 
seis etapas. A primeira e a segunda se-
rão de prova objetiva de seleção e prova 
escrita e prática, respectivamente. A ter-
ceira etapa será de comprovação de re-
quisitos para outorga das delegações. Em 
seguida, haverá o exame psicotécnico e 
entrega do laudo neurológico e do laudo 
psiquiátrico, a entrevista pessoal e a aná-
lise da vida pregressa. A quinta e sexta 
etapas serão de prova oral e de avaliação 
de títulos, respectivamente. A prova ob-
jetiva de seleção será aplicada na data 
provável de 6 de abril de 2014. Todas as 
etapas serão realizadas em Salvador.

Prorrogada suspensão 
do expediente na 8ª Vara

A Portaria PRESI/SECGE 206 de 
10/12/2013, alterou a Portaria PRESI/
SECGE 199 de 26/11/2013 e prorrogou 
a suspensão do atendimento externo e 
prazos processuais da 8ª Vara Federal 
desta Seccional para o período de 16 a 
19/12, mantendo, no período, a aprecia-
ção de ações, procedimentos e medidas 
de urgência que visem a evitar pereci-
mento de direito.

A medida foi tomada a pedido do juiz 
federal que exerce a titularidade da 8ª 
Vara, levando em conta a necessidade de 
aquela Unidade organizar seus acervos 
para a redistribuição dos feitos cíveis às 
varas dessa competência em Salvador, em 
decorrência da sua recente especialização 
em execuções fiscais e pelo fato de que a 
mesma vara receberá feitos de execução 
fiscal redistribuídos da 18ª, 19ª e 20ª Va-
ras, todas especializadas em execução fis-
cal e levando em conta que o prazo defini-
do pela Portaria PRESI/SECGE 199/2013 
findaria no próximo dia 13/12.

Curtir acusações sem 
provas no Facebook 

poderá gerar indenização
Quem curtir ou compartilhar algo no 

Facebook poderá ser responsabilizado 
judicialmente, caso a “curtida” seja de 
alguma acusação sem prova e que gere 
dano moral a terceiros. Esse é o entendi-
mento do Tribunal de Justiça de São Pau-
lo e que poderá servir de jurisprudência. 

Conforme a Folha de S.Paulo, duas 
mulheres foram condenadas, em R$ 20 
mil cada, por curtirem no Facebook uma 
acusação de uma proprietária de uma ca-
dela, contra um médico veterinário. 

A postagem fora feita pela dona do 
animal, apontando negligência do vete-
rinário ao tratar de uma cadela que seria 
castrada. O profissional comprovou que o 
fato não era verdadeiro (ou seja, que não 
houve negligência) e acionou a Justiça, 
ganhando indenização. 

O relator do processo, desembargador 
José Roberto Neves Amorim, manifes-
tou-se na sentença afirmando que “há 
responsabilidade dos que compartilham 
mensagens e dos que nelas opinam de 
forma ofensiva”. Ele comentou ainda que 
a rede social precisa “ser encarada com 
mais seriedade e não com o caráter in-
formal que entendem as rés”. 

As duas condenadas ainda poderão 
recorrer da sentença no STJ.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to da Sra. Izabel Carvalho de Carvalho, 
sogra da juíza federal Sandra Lopes 
Santos de Carvalho. O sepultamento 
será amanhã, 12/12, às 10h, no Ce-
mitério Jardim da Saudade.

A ministra Eliana Calmon, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), cumpriu 
a meta estabelecida para julgamento de 
ações de improbidade administrativa e 
crimes contra a administração pública. 
Isso significa que a ministra julgou todos 
os processos sobre o tema atribuídos à 
sua relatoria até 2011. 

A Meta 18 foi estabelecida por presi-
dentes e representantes de todos os tri-
bunais brasileiros no final de 2012, no 
VI Encontro Nacional do Poder Judiciá-
rio, promovido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 

O objetivo da meta é combater a cor-
rupção, com o julgamento, até o final 
deste ano, de todos os casos de impro-
bidade e crimes contra a administração 
pública distribuídos até 31 de dezembro 
de 2011. 

Segundo dados do CNJ, a média geral 
de cumprimento da meta no Poder Judi-
ciário até agora é de 53,67%.

Eliana Calmon bate meta de 
julgamento de ações de improbidade


