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Aniversariantes
Hoje: Fábio Rogério França Souza, juiz federal da 21ª Vara, Antônio Carlos Ramalho  
(NUCJU), Márcia Cristina de Freitas (Biblioteca) e Irineu Barbosa Junior (CS Gestão 
e Serviço). 
Amanhã: Taniara Nogueira Ferreira (Eunápolis), João Paulo Meireles Souza (12ª 
Vara), Jamile Porto Rodrigues e Rafael Souza Bittencourt Rodrigues (ambos de Feira 
de Santana), Paulo Alexandre Cavalcanti de Azevedo e Vagner Correia Santos Cruz 
(ambos da Turma Recursal). 
Sexta-feira: Kate Anne Edwards de Oliveira (Turma Recursal), Amilton Silva de Car-
valho (Barreiras),Marli Bastos Queiroz Barreto (11ª Vara) e Marco Antônio Pereira 
Soares (Ilhéus).
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Adão e Eva, de Albrecht Dürer 
Um dos mais notáveis gravuristas do 

Renascimento alemão foi o pintor e ilus-
trador Albrecht Dürer. Seu trabalho mais 
conhecido é Adão e Eva, inspirado nas 
perspectivas dos mestres italianos. Dürer 
fabricou réguas e compassos especiais 
para construir as figuras desta obra.

Adão e Eva, de 1507, são os primeiros 
nus em tamanho natural realizados na pin-
tura alemã. Os corpos dos personagens res-
pondem claramente a um estudo profundo 
da anatomia humana para demonstrar que 
Dürer buscou o máximo de naturalismo.

A figura de Adão apresenta uma ligei-
ra e perceptível inclinação, tal como o seu 
rosto. Ele segura um ramo com uma maçã, 
cujas folhas cobrem o seu sexo. Essa mão 
encontra-se representada à perfeição e tor-
na-se imperativo sublinhar o gesto gracioso 
de Adão ao segurar o ramo.

 A figura de Eva representa uma postura um pouco diferente da de Adão, pois tem 
uma perna mais à frente do que a outra e é mais frontal do que a do personagem 
masculino. Eva aparece junto à macieira, onde num dos ramos se encontra enrolada 
a serpente que a tentou com a maçã. 

As telas são em óleo sobre madeira e têm 2.09x80cm e pertencem  ao Museu do 
Prado em Madrid.

Obra-prima da Semana

Justiça Federal tem a maior produtividade 
entre segmentos do Judiciário em 2016

Com média de 2 mil processos solucio-
nados por magistrado, a Justiça Federal re-
gistrou, neste ano, o melhor resultado entre 
todos os segmentos do Poder Judiciário, em 
primeiro e segundo graus. Os dados foram 
divulgados nesta segunda-feira, 5/12, pela 
presidente do Superior Tribunal de Justiça 
e do CJF, ministra Laurita Vaz.

Até o fim de novembro, juízes federais 
de todo o país já haviam proferido a primei-
ra decisão em cerca de dois milhões de pro-
cessos. Até o fim de 2016, eles terão resol-
vido, definitivamente, mais de três milhões 
de casos, “o que representa grande esforço 
na tentativa de evitar o congestionamento 
dos processos”, ressaltou a ministra.

A expectativa é que, no início de 2017, 
praticamente não haja mais processos na 
jurisdição comum com mais de quatro 
anos de tramitação, sem que tenha havido 
ao menos uma decisão.

O relatório Justiça em Números 2016, 
elaborado pelo CNJ, mostrou que a Justi-
ça Federal foi o único ramo que conseguiu 
arrecadar mais do que gastou. Em 2015, 
suas despesas foram de R$ 9,9 bilhões e 
sua arredação foi de R$ 24 bilhões. 

O mesmo relatório mostrou que a Justi-
ça Federal na 3ª Região apresentou a maior 
produtividade deste ramo do Judiciário. Se-
gundo o Justiça em Números 2016, o índi-
ce é de 97%. 

Acervo rejuvenescido - “Isso significa 
que o acervo de processos na Justiça Fe-
deral estará um pouco mais jovem no ano 
vindouro", disse Laurita Vaz, ao fazer um 
balanço das atividades da corte no 10º En-
contro Nacional do Judiciário, promovido 
pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nos JEFs, que representam cerca de 
70% de toda movimentação judicial na 

Justiça Federal, o tempo de tramitação 
para a primeira decisão em 2016 foi infe-
rior a três anos em mais de 98% dos casos.

Laurita Vaz ressaltou ainda a busca pela 
Justiça Federal de soluções alternativas de 
conflito, “evitando a judicialização desne-
cessária”. Até o fim de novembro, foram 
concluídos 90 mil casos por conciliação.

Redução da carga - Em relação às 
ações coletivas, foram resolvidos cerca de 
70% dos processos em tramitação há pelo 
menos quatro anos, “um resultado signi-
ficativo, tendo em vista a complexidade 
inerente a essas classes processuais”, res-
saltou a presidente do CJF.

Na área criminal, foram solucionadas 
mais de 44 mil ações penais, no ano pas-
sado, com redução de acervo nas regiões 
Sudeste e Nordeste do país.

Quanto aos crimes contra a administra-
ção pública, nos últimos dois anos foram 
julgados cerca de 4 mil casos envolvendo 
crimes de corrupção ativa, corrupção pas-
siva, lavagem de dinheiro, peculato e “tan-
tos outros ilícitos da espécie que corroem o 
patrimônio público brasileiro e malferem o 
espírito da cidadania”, avaliou a ministra.

Nesse período, houve cerca de mil con-
denações somente nas ações de impro-
bidade administrativa. Foi prioridade em 
2016 também o julgamento de crimes re-
lacionados ao trabalho escravo, à explora-
ção sexual e ao tráfico de pessoas.

Presidente da AJUFE diz que 
“sociedade brasileira acordou”

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o 
presidente da Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe), Roberto Veloso, fez 
questão de agradecer o "apoio do povo bra-
sileiro" que foi às ruas do País neste domin-
go em atos a favor da Operação Lava Jato 
e contra o Congresso e a corrupção. "Nós 
agradecemos, como juízes, encarregados 
por essas investigações, o apoio do povo 
brasileiro", disse.

"Vemos as manifestações que estão 
ocorrendo pelo Brasil como uma grande 
festa cívica do povo brasileiro dizendo 
que é preciso dar um basta à corrupção 
e que é preciso também entregar meca-
nismos, instrumentos para a magistra-
tura e ao Ministério Público, e também 
à polícia, para o correto enfrentamento 
deste mal", afirmou.

O juiz Roberto Veloso disse que a cor-
rupção é a causa da crise brasileira, e que 
desviaria R$ 200 bilhões anuais dos co-
fres públicos, citando estudo da Organiza-
ção das Nações Unidas. 

Roberto Veloso avalia que, durante a 
tragédia da Chapecoense, a Câmara dos 
Deputados se aproveitou para aprovar o 
enfraquecimento do Judiciário e do Minis-
tério Público. "Felizmente a sociedade bra-
sileira acordou para isso e está hoje nas 
ruas", comemora. "Ainda bem que o Sena-
do federal não deu regime de urgência a 
essas medidas", lembra ainda.

O presidente da Ajufe propõe o debate 
de medidas de combate ao abuso de auto-
ridade de membros do Judiciário. "Vamos 
debater - mas não na calada da noite, com 
o povo brasileiro consternado", ressalva.

Caso as medidas, da forma que foram 
aprovadas pela Câmara, passem, Velo-
so prometeu recorrer ao Supremo Tribu-
nal Federal, quem deveria, em sua visão, 
corrigir eventuais distorções no Judiciário. 
"Isso não pode ser feito por uma emenda", 
avalia. "Com as medidas aprovadas pela 
Câmara, parece que vale a pena cometer 
crimes no Brasil", criticou.

Fonte: AJUFE

Presidente do CNJ 
reafirma compromisso 

com a magistratura
No encerramento do 10º Encontro Na-

cional do Poder Judiciário, a presidente do 
CNJ e do STF ministra Cármen Lúcia, enal-
teceu os magistrados brasileiros pelo em-
penho em dar respostas aos cidadãos que 
procuram a Justiça e, em última análise, 
na busca pela pacificação da sociedade. 

Segundo a ministra, o mundo passa por 
grandes mudanças e o Judiciário não pode 
ficar alheio a essas transformações. “Pre-
cisamos repensar nossos procedimentos, 
nossa forma de atuação e, se não pensar-
mos juntos, não chegaremos a soluções que 
sejam estruturantes ou reestruturantes”.

Além da magistratura, a presidente do 
CNJ destacou o trabalho dos outros atores 
da comunidade jurídica na busca da pacifi-
cação social. “Ainda que haja divergências, 
faço agora um pedido para que caminhe-
mos no sentido de tentar solver e dissolver 
nossos gargalos e dificuldades que eventu-
almente tenhamos entre nós”, disse.

Cármen Lúcia frisou que o CNJ não 
medirá esforços para garantir condições 
para que a magistratura possa desenvol-
ver suas atividades com independência. 
“Qualquer coisa que seja necessária para 
o respeito e a segurança cada vez maior 
do juiz brasileiro tem no CNJ o maior 
apoio que se possa pensar. Portanto, 
qualquer coisa que seja necessária e não 
esteja hoje fixada em meta nem no nor-
mativo, não se acanhem de procurar tan-
to a Presidência, a Corregedoria quanto 
todos os conselheiros, porque nós todos 
somos servidores”, observou.


