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Itaú assume folha de pagamento do TJ
Escolha da instituição foi definida em sessão pública de pregão presencial

O presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG),
desembargador Orlando Adão
Carvalho, assinou na segunda-
feira, 17 de dezembro, o contrato
com o Banco Itaú para pagamen-
to da folha salarial do TJMG nos
próximos 60 meses. 

“Este é um momento muito
importante para o Poder Judiciá-
rio do Estado. Nós iríamos rece-
ber apenas R$ 50 milhões pela
folha de pagamento, mas, por
meio de licitação, triplicamos o
valor e receberemos R$150 mi-
lhões”, comemorou o presidente
do TJMG. “Esse contrato mudou
a história do Poder Judiciário”,
avaliou o diretor comercial de
Poder Público do Itaú, Cícero
Marcus de Araújo. 

Participaram da cerimônia os
desembargadores Antônio Hélio
Silva, segundo vice-presidente do
Tribunal, e José Francisco Bueno,
corregedor-geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais, além do
secretário especial da Presidên-
cia, Luiz Carlos Elói, e de direto-
res do Banco Itaú. 

Durante a cerimônia, o cor-
regedor-geral de Justiça ressal-
tou a transparência do processo
de licitação, que, como ele rati-
ficou, foi feito plenamente “às
claras”. Já o desembargador An-
tônio Hélio Silva destacou que,
em contratos como esse, todas
as partes saem ganhando – o po-

PATRÍCIA MELILLO

Acusado de matar japonês é condenado

O Tribunal de Justiça e representantes
do Banco Itaú assinaram contrato 

no gabinete da Presidência

Foi condenado a 34 anos e cinco
meses de prisão, em regime fechado,
H.J.H.A. pelo crime de latrocínio, co-
metido contra o dono de um restauran-
te, em novembro de 2005, na cidade de
Hamamatsu, em Shizuoka, no Japão. A
sentença, contendo 46 páginas, é do
juiz da 5ª Vara Criminal de Belo Hori-
zonte, Rinaldo Kennedy Silva. 

Segundo a denúncia, por volta de 2h
da madrugada do dia 22 de novembro de
2005, o condenado atacou o proprietário
do restaurante, estrangulando-o e amar-
rando seus braços para trás com braça-
deiras de plástico. Ele foi acusado de rou-
bar cerca de 41.200,00 ienes (equivalente
a R$ 741,00) da caixa registradora. Antes
de fugir, ainda abriu as válvulas de gás e

colocou fogo em um monte de jornais na
tentativa de incendiar o estabelecimento,
o que não ocorreu porque as chamas apa-
garam-se espontaneamente. Assim, foi
denunciado pelos crimes de latrocínio e
tentativa de incêndio. 

Processo

O processo tramitou em Belo Hori-
zonte, conforme dispõe o art. 88 do Códi-
go de Processo Penal. Segundo esse arti-
go, “no processo por crimes praticados
fora do território brasileiro, será compe-
tente o juízo da Capital do Estado onde
houver por último residido o acusado”. 

Ao chegar ao Brasil, foi morar com
a mãe em Rio Casca, Zona da Mata de

Minas Gerais, onde foi preso em opera-
ção conjunta da Polícia Federal Japone-
sa, Ministério Público de Minas Gerais e
Polícia Militar. O acusado teve a prisão
decretada em 17 de fevereiro deste ano. 

O interrogatório de Hagime foi no
dia 1º de março deste ano. O acusado
negou a autoria do crime, mas confir-
mou que esteve no restaurante no dia
dos fatos. Ele afirmou que no dia 21 de
novembro de 2005 esteve no restauran-
te, pagou a conta e voltou para sua
casa, não sendo o último a deixar o lo-
cal. Ele afirmou também ter morado no
Japão por 10 anos e nunca ter passado
por dificuldades financeiras. Segundo o
acusado, em todo esse tempo, ficou ape-
nas dois meses desempregado. 

Durante o andamento do processo,
foi necessário o cumprimento de atos pro-
cessuais no Japão, local do acontecimen-
to. A Carta Rogatória (documento em que
se pede o cumprimento de um ato do pro-
cesso em outro país) foi devolvida cumpri-
da ao juiz da 5º Vara Criminal em 4 de se-
tembro de 2007. A rogatória tinha como
teor o depoimento das testemunhas de
acusação que, segundo o Ministério Pú-
blico de Minas Gerais, confirmaram tudo
o que foi dito na fase policial do processo. 

Por ser decisão de 1ª Instância, o
advogado de defesa pode recorrer.
Atualmente, H.J.H.A. está preso no Pre-
sídio Inspetor José Martinho Drum-
mond, em Ribeirão das Neves, região
metropolitana de Belo Horizonte. 

A equipe do Juizado Espe-
cial das Relações de Consumo
realizou, no sábado, 15 de de-
zembro, uma festa de Natal
para os 110 idosos da Cidade
Ozanan, obra mantida pela So-
ciedade São Vicente de Paulo,
no bairro Ipiranga. A festa foi
animada pelo grupo Serestei-
ros das Alterosas e pelo seres-
teiro Valdir Silva. 

O trabalho social da equipe
do Juizado Especial das Rela-
ções de Consumo vem sendo
realizado desde janeiro de
2003, através de mobilização de
todos que participam da rotina
desse Juizado. Atualmente, à
frente do Juizado está o juiz Vi-
cente de Oliveira Silva, que
apoia as iniciativas beneficen-
tes, coordenadas pela escrivã
Aparecida Maria de Carvalho
Seabra, juntamente com a servi-
dora Maria de Jesus Rodrigues. 

O asilo fica na rua Ozanan,
732, bairro Ipiranga, em Belo Ho-
rizonte. Telefone (31) 3421-0101. 

Juizado 
realiza 

festa para
idosos

der público, os servidores e ma-
gistrados, o próprio banco e a
população como um todo. 

Pregão 

A escolha da instituição fi-
nanceira foi definida, no último
dia 7 de dezembro, em Sessão
Pública de pregão presencial nº
64/2007, realizado pela Direto-
ria-Executiva da Gestão de
Bens, Serviços e Patrimônio
(Dirsep). Após a disputa de lan-
ces, foi declarado vencedor o
Banco Itaú S/A, que apresentou

a proposta de R$ 150 milhões. 

Migração

O próprio Banco Itaú vai
abrir as contas de todos os servi-
dores nas agências das unidades
onde eles estão lotados ou nas
mais próximas, quando no local
não houver uma agência. Além
disso, alguns novos postos deve-
rão ser abertos em unidades onde
haja grande demanda, inclusive
no interior do Estado. Cada ser-
vidor receberá correspondência
com pedido para que compareça

ao local onde será aberta a conta.
O servidor deverá levar documen-
tos como identidade, CPF e com-
provante de residência. 

Quem já tem conta no Itaú
poderá mantê-la, em vez de
abrir uma nova. De acordo
com o banco, será montada es-
trutura com funcionários do
banco espalhados por pontos
estratégicos para evitar a for-
mação de filas. Mais informa-
ções sobre o processo de mi-
gração das contas bancárias se-
rão divulgadas posteriormente.


