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Aniversariantes
Hoje: Mônica dos Anjos Lacerda Pena 
(Vitória da Conquista), Amanda Bretas 
Machado (Feira de Santana), Caroline 
Ferrari Braga (Eunápolis), Manoela Ga-
lende Gosta (17ª Vara) e Vinícius Gomes 
Souza (14ª Vara). Amanhã: Graziela de 
Vasconcelos Machado (4ª Vara), Alex-
sandra Santos Fraga Passos (Feira de 
Santana), Dilson Nunes Araújo (Ilhéus), 
Eduardo Sérgio Guimarães Santana (SE-
CAD), Marcos Antonio da Rocha (NUCJU) 
e Jackson Leite de Oliveira (ÁQUILA).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Fede-
ral Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do 
Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Su-
pervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: 
SECOS. Diagramação e Impressão: SETEDI. Tira-
gem: 24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

E-books custam até 
85% de livros em papel

Com a entrada da Amazon e do Goo-
gle Play no Brasil, o mercado de e-books 
está agitado. Apesar disso, o preço dos 
arquivos ainda é alto e não apresenta 
descontos tão robustos em relação aos 
livros de papel e tinta.

Levantamento feito com 12 títulos 
de oito editoras, em destaque na página 
inicial de quatro lojas (Amazon, Google 
Play, Livraria Cultura e Saraiva), mos-
tra que os preços dos e-books variam 
entre 60% e 85% dos preços dos livros 
físicos.

Para quem lê em inglês, ainda é 
mais barato comprar livros publicados 
no idioma de Shakespeare na Amazon 
americana. Os valores são menores 
mesmo levando em conta o câmbio e 
a adição de 6% sobre o valor final da 
compra, por causa do IOF cobrado pela 
operadora de cartão de crédito.

O e-book mais vendido no Brasil é 
um exemplo de título que, em inglês, 
sai por um preço menor. “Cinquenta 
Tons de Liberdade” custa, na Amazon 
brasileira, R$ 22,41. No site america-
no, o livro na versão eletrônica sai por 
US$ 8,55. Com adição de impostos e 
câmbio, o custo é de R$ 18,85.

O usuário que já possui conta na 
Amazon dos EUA deverá escolher en-
tre o site americano e o brasileiro, mas 
poderá migrar de volta. No entanto, 
segundo a empresa, é melhor usar a 
loja brasileira já que “a experiência 
será aprimorada, pois o usuário poderá 
navegar em português e comprar com 
cartão de crédito nacional, e as su-
gestões de oferta serão de livros em 
português”. 

No primeiro dia de operação tanto do 
Google Play como da Amazon, um sobe 
e desce no preço de “Cinquenta Tons de 
Cinza” no decorrer mostra como a concor-
rência entre as lojas tende a ser acirrada.

Com preço sugerido de R$ 24,90, 
pela editora Intrínseca, o e-book chegou 
a custar R$ 21,90 na Saraiva, no Goo-
gle Play e na Amazon - e terminou o dia 
a R$ 22,41 em todas as lojas. Por con-
trato, a Amazon obriga que as editoras 
ofereçam a ela o menor preço de capa 
nos e-books. Assim, a concorrência não 
teria como fazer preços finais menores 
que os da empresa. 

infovia
A Seção de Modernização 

Administrativa divulgou o nú-
mero de processos em curso nas 
16 Varas das 14 Subseções Ju-
diciárias da Bahia, incluindo as 
ações dos JEFs Adjuntos. 

Ao final do ano de 2011, o 
total de processos, em números 
ajustados, era de 121.670. Ao 
final de 2012, o número era de 
116.920, uma redução de 4.750 
processos em 12 meses, uma re-
dução de quase 4%.

Confira a lista das Subse-
ções e os números ajustados 
de processos em cada uma de-
las (incluindo os processos dos 
JEFs Adjuntos): • 2ª Vara de 
Feira de Santana: 16.139; • 
Ilhéus: 12.473; • Guanambi: 11.798; • 
1ª Vara de Feira de Santana: 10.529; • 
Itabuna: 9.885; • Barreiras: 8.709; • Je-
quié: 6.470; • Irecê: 6.279; • Juazeiro: 
6.225;• 2ª Vara de Vitória da Conquista: 
5.830; • Paulo Afonso: 5.002; • 1ª Vara 
de Vitória da Conquista: 4.757; • Campo 

Mais de 116 mil ações tramitam nas 16 
Varas das 14 Subseções Judiciárias da Bahia

Formoso: 4.009; • Eunápolis:3.826;• 
Teixeira de Freitas: 2.515; • Alagoinhas: 
2.474 (gráfico acima).

Houve redução no número de proces-
sos na maioria das Subseções no espa-
ço de um ano, com destaque para a 1ª 
Vara de Feira de Santana, que baixou seu 

acervo em 3.822 feitos; a Vara 
de Guanambi, que reduziu o seu 
montante de ações em 2.726; 
Paulo Afonso, com 2.166 proces-
sos a menos; Eunápolis com redu-
ção de 1.302 feitos; e Jequié que 
diminuiu em 1.079 processos o 
seu acervo. 

Houve aumento no número de 
processos apenas na Vara de Ire-
cê, 2.710 ações a mais em um 
ano; e na Vara de Ilhéus, com 
acréscimo de 1.611 processos 
no mesmo período.

Não foram comparados os nú-
meros da 2ª Vara de Vitória da 
Conquista, e das Varas de Teixeira 
de Freitas e de Alagoinhas porque 
não estavam incluídos na estatísti-
ca do final de 2011 os processos 

distribuídos ou redistribuídos para tais 
unidades.

Nos  doze meses de 2012, foram exara-
das 62.334 sentenças nas 16 varas do inte-
rior, sendo que 47.324 sentenças foram de 
processos das próprias Subseções e 15.010 
sentenças dos seus JEFs Adjuntos. 

Projeto de lei pretende obrigar sites 
de tribunais a publicar decisões

Um Projeto de Lei do deputado Pedro 
Novais (PMDB-MA) quer alterar a Lei de 
Acesso à Informação, com o objetivo de 
aumentar a transparência do Judiciário. 
Para isso, ele propõe que todos os órgãos 
judiciais disponibilizem em seus sites in-
formações processuais, com a íntegra de 
todos os despachos e decisões, salvo os 
relativos a processos que corram em se-
gredo de Justiça.

Em sua justificativa, o deputado afirma 
que a crescente digitalização de processos 
levou a um retrocesso no acesso a seu teor 
nos sites dos tribunais. “Até pouco tempo 
atrás, para buscar um despacho ou uma 
sentença em um tribunal, bastava acessar 
o processo desejado e clicar sobre a deci-
são que queria consultar. Tal possibilidade 
era de extrema utilidade para advogados, 
estudantes e todos os demais operadores 
do Direito. Porém, motivados pela digita-
lização dos processos, os sítios de alguns 
tribunais passaram a exigir, para a consulta 
de despachos e decisões, que o internauta 
possua uma assinatura digital, que custa 
caro e é de difícil obtenção”, justifica.

“Trata-se de um retrocesso, que im-
pede o acesso da maior parte da popu-
lação e até de pequenos advogados, que 

não podem arcar com tal ônus, ao teor de 
decisões judiciais públicas, que não de-
veriam ser restritas”, afirma. Segundo ele, 
sua proposta espera corrigir este problema 
e democratizar o acesso à informação tam-
bém no Poder Judiciário.

Em seu PL, o deputado cria o §5º no art. 
8º da Lei 12.527/2011, com a seguinte re-
dação: “Nos sítios de órgãos judiciais que 
disponibilizem informações processuais, 
deverão constar a íntegra de todos os des-
pachos e decisões, salvo em processos que 
corram em segredo de Justiça”

A maioria dos Tribunais de Justiça per-
mite o acesso aos documentos sem senha. 
De 16 TJs pesquisados pelo site Consul-
tor Jurídico, somente o do Acre mantém 
o acesso à íntegra das sentenças e despa-
chos exclusivo aos advogados ou partes, 
mediante senha. Os demais permitem que 
as íntegras sejam acessadas por qualquer 
pessoa, sem cadastro ou senha.

Comissão do Supremo 
estudará novo Estatuto 

da Magistratura
O presidente do Supremo Tribunal Fe-

deral, ministro Joaquim Barbosa, instituiu 
a Comissão de Estudo e Redação de An-
teprojeto de Lei Complementar sobre o 
Estatuto da Magistratura. A comissão foi 
instituida por meio da Portaria 47, de 18 
de fevereiro de 2013.

De acordo com o artigo 93 da Consti-
tuição Federal, compete ao Supremo a ini-
ciativa de lei complementar neste sentido. 
A comissão será presidida pelo ministro 
Gilmar Mendes e composta ainda pelos 
ministros Ricardo Lewandowski e Luiz 
Fux, e deverá apresentar, em 90 dias, mi-
nuta de anteprojeto da lei complementar 
do novo estatuto.

Ao criar a comissão, o ministro Joa-
quim Barbosa considerou o lapso tem-
poral decorrido desde a promulgação da 
Constituição, em 1988, e a necessidade 
de consolidação e sistematização dos vá-
rios esforços para análise do tema e para 
a elaboração de anteprojeto e de projeto 
de lei para regulamentação da matéria. 
Destacou também a defasagem e os lití-
gios decorrentes do exame da recepção da 
atual lei que rege a magistratura nacional, 
a Lei Complementar 35/1979.

Entre as competências da comissão 
estão recuperar a memória dos trabalhos 
com o mesmo propósito realizados por co-
missões ou individualmente por ministros 
do STF e consolidar, atualizar e propor 
adaptações à minuta do anteprojeto de lei 
complementar sobre o Estatuto da Ma-
gistratura. 


