
Aniversariantes
Hoje: André Ricardo Borges (NUCAF), 
Fábio Bispo de Jesus (21ª Vara), Mar-
lene de Jesus (13ª Vara), Alessandra 
Câmara Silva (1ª Turma Recursal) 
e Luiz Eduardo Pereira (18ª Vara). 
Amanhã: André Luiz Fonseca Ferreira 
(Jequié), Jose Carlos Bispo (NUCJU), 
Renato de Mello Guimarães Lobo (7ª 
Vara), Tiago Sardeiro Castro (Itabu-
na), Vilma Tavares (Barreiras) e Julio 
César Chaves de Souza (Centaurus).
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Portal do CNJ
reunirá informações

de tribunais
O Conselho Nacional de Justiça irá re-

formular seu site para facilitar o acesso 
às informações. O novo portal privilegia o 
acesso a informações sobre os tribunais 
e oferecerá arquivos de áudio, imagem 
e vídeo produzidos pelas próprias cortes 
em todo o país. Uma seção especial mul-
timídia foi criada para divulgar as cam-
panhas institucionais da Justiça.

Outra novidade é a publicação, em 
tempo real, das notícias das assessorias 
de comunicação dos tribunais estaduais, 
mas também dos órgãos da Justiça do 
Trabalho, Eleitoral e Federal.

Para o coordenador de Comunicação 
Institucional do CNJ, Tarso Rocha, o ob-
jetivo da mudança é dar mais visibilidade 
aos serviços prestados pela Justiça brasi-
leira no portal do Conselho, que obteve 
mais de 32 milhões de páginas visuali-
zadas nos últimos dois meses. “Com a 
nova disposição do nosso portal, vai ficar 
mais fácil para o internauta pesquisar o 
que os tribunais produzem, em termos 
de comunicação, pois vamos concentrar 
essas informações e produtos em um só 
lugar”, explica.

Outra mudança que vai ajudar o inter-
nauta a encontrar o que procura no portal 
do CNJ é uma ferramenta de navegação 
que exibe os conteúdos de determinada 
seção sem que seja necessário entrar 
nela. “Bastará passar o cursor em cima 
do título da seção para saber tudo o que 
ela contém”, afirma Rocha.

O CNJ abriu inscrições para a seleção 
de trabalhos científicos sobre os Juizados 
Especiais. As melhores pesquisas serão 
apresentadas no Seminário Juizados Es-
peciais: Diagnósticos e Perspectivas, que 
o CNJ promoverá em março em Brasília. 
O prazo para o cadastramento vai até 4 
de fevereiro.

Poderão se inscrever docentes, discen-
tes, pesquisadores, professores e demais 
pessoas com produção científica sobre os 
juizados especiais, devidamente vincula-
dos a centros ou a grupos de pesquisas, 
ou a programas de graduação ou pós-gra-
duação. Os trabalhos serão selecionados 
pela equipe do DPJ, e o resultado será 
divulgado no dia 18 de fevereiro.

Os trabalhos serão expostos em for-
ma de pôsteres – formato, aliás, no qual 
deverão ser enviados ao CNJ. O material 
deverá ser elaborado em Corel Draw, Po-
werpoint ou Ilustrator, e a versão digital 
deverá ser encaminhada por meio do 
endereço http://www.cnj.jus.br/eventos/
pages/public/pesquisa/listarPesquisaA-
bertas.jsf.

As investigações poderão estar em 
andamento ou concluídas, de forma que 
os resultados preliminares ou as conclu-
sões possam ser apresentados. Os estu-
dos deverão seguir as seguintes linhas 
temáticas: Os Juizados Especiais Cíveis e 
Federais, Os Juizados e a Defesa do Con-
sumidor, A Conciliação nos Juizados e Os 
Juizados da Fazenda Pública e o Acesso 
à Justiça.

O objetivo da chamada pública é 
fortalecer a interlocução entre o CNJ e 
a Academia. É uma oportunidade para 
quem está pesquisando sobre Juizados 
Especiais e os temas correlatos de con-

As fotos-arte de Pierre Verger
Em 2013 a coluna Obra 

Prima da Semana completará 
5 anos. Por esse cantinho do 
JFH já foram publicadas pin-
turas, esculturas, gravuras, 
monumentos, cerâmicas, gra-
fitti, aquarelas e até instala-
ções, mas nunca publicamos 
fotografias como obra de arte. 
Há um antigo debate sobre se 
a fotografia pode ser conside-
rada arte. Até um famoso livro 
sobre o tema foi escrito pelo fi-
lósofo e sociólogo alemão Wal-
ter Benjamin. Mas quem há 
de negar a qualidade artística 
das fotos do etnólogo franco-
brasileiro Pierre Verger?

Verger nasceu em Paris e, 
com o falecimento de sua mãe, tornou-se um viajante solitário com uma vida 
errante e não-conformista.  Por 14 anos, viajou pelo mundo, sobrevivendo exclusi-
vamente da fotografia. Trabalhou para as melhores publicações, mas como nunca 
almejou a fama, estava sempre de partida: “A sensação de que existia um vasto 
mundo não me saía da cabeça e o desejo de ir vê-lo me levava em direção a ou-
tros horizontes”.

As coisas começaram a mudar no dia em que Verger desembarcou na Bahia. 
Em 1946, enquanto a Europa vivia o pós-guerra, em Salvador, tudo era tranquilida-
de. Foi logo seduzido pela hospitalidade e riqueza cultural que encontrou na cidade 
e acabou ficando. Os negros, além de personagens das suas fotos, tornaram-se 
seus amigos. Quando descobriu o candomblé, acreditou ter encontrado a fonte da 
vitalidade do povo baiano e se tornou um estudioso do culto aos orixás.

Obra-prima da Semana

Inscrições para divulgação de 
trabalhos sobre Juizados Especiais

tribuir com as reflexões do DPJ. Isto foi 
feito por ocasião da divulgação do Rela-
tório Justiça em Números, e o resultado 
foi muito positivo.

As regras para as inscrições dos tra-
balhos estão disponíveis neste endereço: 
www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/
chamada-publica.

Comportamento de 
candidato pesa em 
concurso público

A investigação social exigida em edi-
tal de concurso público não se resume 
a verificar se o candidato cometeu infra-
ções penais. Serve também para anali-
sar a conduta moral e social ao longo da 
vida. Assim, o STJ negou recurso (RMS 
24.287) de candidato em concurso da 
PM para participar do curso de formação. 

Para os ministros, a carreira policial 
"exige retidão, lisura e probidade do agen-
te público". O comportamento do candida-
to é incompatível com o que se espera de 
um PM, que tem a função de preservar a 
ordem pública e manter a paz social. 

A administração pública não teria dis-
cricionariedade para manter no curso de 
formação candidato que não possui con-
duta moral e social compatível com o de-
coro exigido para o cargo de policial.

O candidato admitiu que já havia 
usado maconha e se envolveu em briga. 
Há informações de que teria mau rela-
cionamento com vizinhos e estaria cons-
tantemente em companhia de pessoas 
de má índole. 

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to de Maria das Graças Silva Miranda, 
mãe do servidor requisitado Irenildo 
Silva Miranda, lotado na 9ª Vara. O 
sepultamento será realizado amanhã, 
às 10h30 no cemitério de Itapuã.

Divulgada remoção de juízes federais substitutos
Foi divulgada hoje, no Diário da Jus-

tiça Federal da 1ª Região, a lista com os 
nomes dos juízes federais substitutos re-
movidos pelo ATO/PRESI/ASMAG 103, 
de 29/01/2013 do presidente do TRF1.

Veja os nomes dos magistrados remo-
vidos da nossa Seccional e para ela:

* Mei Lin Lopes Wu Bandeira, da 16ª 
Vara para a 17ª Vara;

* Camile Lima Santos, da 19ª Vara 
para a 6ª Vara;

* Igor Matos Araújo, da Subseção de 
Itabuna para a 4ª Vara;

* Alex Schramm de Rocha, da 15ª 
Vara para a 8ª Vara;

* Andréa Márcia Vieira de Almeida, 
da 18ª Vara para a 12ª Vara;

* Wagner Mota Alves de Souza, da 5ª 
Vara para a 19ª Vara;

* Luisa Ferreira Lima Almeida, da 
22ª Vara para 18ª Vara;

* Ciro Andrade Arapiraca, da 4ª Vara 
da Seção Judiciária do Mato Grosso para 
a 16ª Vara;

* Rafael Ianner Silva, 2ª Vara de Fei-
ra de Santana para a 5ª Vara Federal;

* Roberta Gonçalves do Nascimento, 
da Subseção Judiciária de Eunápolis para 
a 26ª Vara do DF;

* Rodrigo Britto Pereira Lima, da 
Subseção Judiciária de Formosa para a 
15ª Vara; 

* Manoela Araújo Rocha, da Subseção 
Judiciária de Barreiras para a 10ª Vara;

* Luiz Bispo Silva Neto, da Seção Ju-
diciária do Maranhão para a 22ª Vara;

* Sávio Soares Klein, da Subseção de 
Guanambi para a Subseção de Governa-
dor Valadares;


