Salvador, sexta-feira, 22 de novembro 2019

africano. Ele está preso temporariamente.
No foco da operação também estão Gesivaldo Britto, os
desembargadores Maria do
Socorro, José Olegário Caldas e
Maria da Graça Osório Pimentel Leal, e os juízes Marivalda
Almeida Moutinho e Sérgio
Humberto Sampaio, ambos do
TJ-BA. Todos estão afastados
do cargo por 90 dias, desde
terça, quando foram notificados da decisão do ministro Og
Fernandes, do STJ.
Maria do Socorro e José Olegário, inclusive, estão na lista
dos cinco candidatos à presidência do tribunal, homologada por Gesivaldo Brito e publicada no Diário Oficial da Justiça no dia 14 de novembro. Os
demais que concorrem ao cargo, válido por dois anos, são os
desembargadores Rosita Falcão de Almeida Maia, Lourival
Almeida Trindade e Carlos Roberto Santos Araújo.

OUTROS CARGOS
A presidência do TJ-BA, assim como os demais cargos da
diretoria (1ª vice-presidência, 2ª vice-presidência, corregedor geral de justiça e corregedor das comarcas do interior), é eleita pelos 60 desembargadores do tribunal –
para esses outros cargos também concorrem cinco desembargadores.
Por conta do afastamento
de Gesivaldo Britto, ocupa o
cargo de presidente do TJ-BA
o desembargador Augusto de
Lima Bispo, originalmente 1º
vice-presidente. José Olegário Caldas e Maria do Socorro
foram substituídos nos cargos, respectivamente, pelos
juízes Cassinelza da Costa
Santos Lopes e Manuel Carneiro Bahia de Araújo.
Caso as eleições ocorram
antes do prazo final de afastamento dos desembargadores, eles não poderão votar.
Mas ainda não está claro se
José Olegário e Maria do Socorro poderão manter as respectivas candidaturas. Tanto
o TJ-BA quanto o STJ foram
consultados sobre as candidaturas de José Olegário e
Maria do Socorro.
O tribunal baiano informou que quem deve responder isso é o STJ, cuja assessoria
de comunicação ficou de
consultar o ministro Og Fernandes sobre o assunto, mas
não deu resposta até o fechamento desta reportagem.
No TJ-BA, há uma vaga de
desembargador que está para
ser preenchida, a do 5º Constitucional, ocupada por um
advogado eleito numa lista
tríplice, aprovada por Gesivaldo Brito em abril. A nomeação do representante da
OAB depende do governador
Rui Costa e não tem prazo para ocorrer.
No CNJ, o clima também
mudou com relação ao TJ-BA.
Anteontem, o ministro Humberto Martins, corregedor nacionaldeJustiça,instaurouvários procedimentos administrativos contra magistrados do
TJ-BA envolvidos em esquema
de venda de sentenças.

ENTIDADES
Independente de quem esteja à
frente da gestão do TJ-BA no
próximo biênio, a presidente
da Associação de Magistrados
da Bahia (Amab), juíza Elbia
Araújo, espera que haja no tribunal uma atenção com relaçãoàcontraçãodemaismagistrados e mais servidores.
Atualmente, segundo informações do TJ-BA, o judiciário baiano possui 595 juízes e 7.772 servidores. “Há
também uma necessidade de
melhoria dos sistemas de informática, além de questões
materiais, como computadores e internet, e de segurança,
sobretudo no interior”, diz.
“É necessária a melhoria da
estrutura,comfoconoprimeiro grau. A magistratura bem
estruturada pode fornecer
uma melhor prestação jurisdicional que acaba impactando
diretamente na sociedade, que
é o destinatário principal do
trabalho do Judiciário”, acrescentou a juíza. Para ela, a falta
de juízes impacta diretamente
na sobrecarga de trabalho, que
é de 8,4 mil processos em análise por ano no primeiro grau.
Presidente da seção baiana
da OAB, o advogado Fabrício
Castro tem linha de pensamento semelhante a da presidente da Amab. “O foco da
gestão do TJ-BA tem de ser o
juizado de primeiro grau, precisamos de mais servidores e
de mais juízes”, afirmou.
O Simpojud, em nota, declarouque“vaiaguardaraeleição e posse da Nova Mesa Diretora do TJ-BA para, então,
elaborar junto com a categoria
a pauta de reivindicações dos
servidores para 2020.”

A alta
litigiosidade,
muitas vezes
desnecessária, é
umas das principais
causas da pesada
carga de processos
na Justiça
Elbia Araújo
Juíza e presidente da Associação de
Magistrados da Bahia (Amab)
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gestão do TJ-BA
tem de ser o juizado
de primeiro grau,
precisamos de mais
servidores e de
mais juízes
Fabrício Castro
Presidente da seção baiana da OAB
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OAB-BA pede
prisão domiciliar
para advogado
A Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia
(OAB-BA) pediu que o advogado Márcio
Duarte Miranda, alvo da Operação Faroeste investigação sobre suposto esquema de corrupção em processos de grilagem de terras
na região oeste do estado - seja removido
para prisão domiciliar. Miranda foi preso em
regime temporário terça-feira por ordem do
ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Para o presidente da Comissão de Direitos
e Prerrogativas da OAB, Adriano Batista, a
decisão do ministro do STJ não foi acatada.
Ao decretar a prisão de Miranda, Og Fernandes impôs que o advogado ficasse em uma
sala de Estado Maior.
O advogado Márcio Miranda é genro da
desembargadora Maria do Socorro Barreto
Santiago, de quem seria o elo para recebimento de propinas. Márcio Miranda caiu no
grampo da Polícia Federal em suposta prática
de ato de lavagem de dinheiro na compra de
veículos de luxo.

MOVIMENTAÇÃO
Relatório de Análise Preliminar de Movimentação Bancária número 001, que abastece os autos da Faroeste, mostra que o advogado movimentou R$ 5,604 milhões, entre 1º
de janeiro de 2013 até agora. Desse montante, R$ 1,35 milhão "não apresentam origem/destino destacado".
Ao decretar a prisão de Márcio Miranda, o
ministro do STJ impôs que o causídico ficasse
em uma sala de Estado Maior. Na falta de
instalações desse tipo ele deveria ficar recolhido os cinco dias da temporária em domicílio.
Segundo o advogado Adriano Batista, o alvo da Operação Faroeste foi levado para o
quartel do Batalhão de Choque, em Lauro de
Freitas, "mesmo sabendo que ali não há sala
de Estado Maior".
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