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(Campo Formoso) e João Augusto Mar-
tins Santos (Bom Jesus da Lapa).
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Papa Inocêncio X
Por Diego Velázquez e Francis Bacon

O pintor Diego Velázquez dedicou a maior par-
te da sua vida  à execução de retratos da corte do 
rei Filipe IV da Espanha. Em sua visita a Itália, em 
1.650, Velásquez  pintou, com excepcional rea-
lismo, o retrato do Papa Inocêncio X, usando uma 
paleta de cores inspirada nos quadros de Rafael e 
Ticiano, pintores do Renascimento italiano.

Mais de 300 anos depois, em 1953, o polêmico 
pintor irlandês Francis Bacon elaborou, a partir des-
ta obra, um estudo do mesmo retrato. Bacon pre-
tendia mostrar a condição humana no período pós-
-guerra procurando transmitir a ansiedade, a aflição 
e a alienação características daquele período. Na 
obra de Bacon, o Papa Inocêncio X aparece aprisio-
nado, soltando um grito para mostrar o desespero 
e a desilusão em que a humanidade se encontrava 
face à ameaça de bomba.

No retrato de Velázquez, o semblante do Papa 
traz um ar de severidade, com uma mistura de can-
saço, por se deparar com inúmeros problemas do 
papado. A pose autoritária da figura do pontífice so-
bre o trono dourado, faz de Velázquez um retratista 
ímpar da pintura antiga. 

A obra-prima do mestre espanhol fascinou Fran-
cis Bacon durante vários anos, ao longo dos quais 
executou mais de quarenta versões do papa de Ve-
lázquez, cada uma mais assustadora do que a outra. 
As linhas que cruzam a obra de Bacon convergem 
para o centro e atravessam o Papa, o semblante de 
desespero é evidente, e diferente do plácido Inocên-
cio X de Velázquez, o Papa de Bacon parece esmagar 
o braço da cadeira, agonizando e dando um grito.

Obra-prima da Semana
OAB pede ao Supremo 

julgamento da correção 
da tabela do IR

O Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil reiterou ao Supremo Tri-
bunal Federal o pedido de preferência para 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
5.096, que trata da correção da tabela do 
Imposto de Renda da Pessoa Física.

O documento, enviado ao relator da 
ação no STF, ministro Luís Roberto Barro-
so, reitera o pedido originalmente formu-
lado na ADI, na qual a OAB questiona a 
correção da tabela progressiva referente à 
tributação do Imposto de Renda. Na ação, 
a Ordem afirma que a correção em índice 
inferior à inflação viola os preceitos consti-
tucionais de renda, capacidade contributi-
va, não confisco tributário e dignidade da 
pessoa humana, em face da tributação do 
mínimo existencial.

Em relação ao tema, a Medida Provisó-
ria 644/2014 — extinta em 29 de agosto 
— havia corrigido a tabela do Imposto de 
Renda para o ano 2015 em diante, utili-
zando o percentual de 4,5%, que é o centro 
da meta de inflação. “A efetiva correção da 
tabela tem imensa relevância não somen-
te ao trabalhador brasileiro como a toda a 
cidadania. Cresceu a importância do tema 
diante da caducidade da MP 644”, afirma 
o presidente nacional da OAB, Marcus Vi-
nicius Furtado Coêlho.

CNJ faz campanha nas redes sociais 
sobre sustentabilidade no trabalho
Até o dia 24/9, as redes sociais do Con-

selho Nacional de Justiça estarão voltadas 
à causa da sustentabilidade. A campanha 
"Quer melhorar o planeta? Comece no seu 
trabalho" pretende sensibilizar os internau-
tas a adotar pequenas atitudes que tenham 
impacto positivo na redução do desperdício. 
A ideia é que essas medidas possam ser fei-
tas no ambiente de trabalho, onde as pesso-
as passam boa parte do tempo.

A campanha nas redes sociais vem em 
um momento em que o Conselho Nacional 
de Justiça elabora uma Resolução voltada 
à sustentabilidade do Poder Judiciário. A 
minuta está aberta para consulta pública. 
no portal do CNJ até o dia 7/10. Quem qui-
ser encaminhar sugestões pode fazê-lo pelo 
e-mail consultapublica@cnj.jus.br.

A identidade visual de todos os perfis 
do CNJ nas redes sociais - Facebook, Twit-
ter, Instagram e YouTube - já está diferente, 
mais clara e verde, em homenagem à cam-
panha.  O CNJ também pretende estimular 
os seguidores no Instagram a postarem fo-
tos de suas atitudes sustentáveis no local 
de trabalho com a hashtag da campanha: 
#SouSustentavel. A foto com maior núme-
ro de likes ganhará prêmio.

Ações práticas - Usar caneca ou copo 
de vidro ao invés dos copos plásticos; im-
primir somente o necessário e, quando for 
preciso, fazê-lo em folha frente e verso e 
em papel reciclável; apagar a luz da sala 
quando for o último a sair e desligar o mo-
nitor quando for almoçar são algumas das 
sugestões que serão postadas no Facebook 
e Twitter diariamente com foco na econo-
mia dos recursos naturais.

As dicas estarão no canal do CNJ no 
YouTube. Quem acessar o canal esta sema-
na assistirá ao vídeo de 1 minuto sobre a 
importância da mudança de cultura no Ju-
diciário.

Cada um dos 91 tribunais brasileiros 
consome, em média, 5 mil toneladas de 
papel por ano, ou mais de 100 mil árvores. 
Em 2010, os presidentes dos tribunais es-
tipularam metas prioritárias para reduzir a 
pelo menos 2% o consumo per capita com 
energia, telefone, água e combustível, em 
relação ao ano anterior (Meta 6).

Os resultados foram consolidados em 
2012 e apresentados na Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio + 20, realizada no mes-
mo ano, no Rio de Janeiro.

STF pede informações à Presidência 
sobre cortes no orçamento

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tri-
bunal Federal, solicitou à presidente Dilma 
Rousseff que preste informações sobre os 
cortes promovidos nas propostas orçamen-
tárias encaminhadas pelo Poder Judiciário 
e Ministério Público da União.

Relatora de mandado de segurança im-
petrado pelo procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, Rosa Weber admitiu a 
relevância do tema e os fundamentos apre-
sentados, fixando o prazo de dez dias para 
examinar o pedido de liminar, com ou sem 
as informações.

Despachando em outro mandado de 
segurança, impetrado pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), As-
sociação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) e Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho (Anama-
tra), que também contestam os cortes, a 
relatora intimou as entidades para que 
procedam à complementação das custas, 
em cinco dias, sob pena de indeferimento 
da inicial.

A Advocacia-Geral da União poderá se 
manifestar nos dois pedidos.

De acordo com o pedido do procura-
dor geral da República, Rodrigo Janot, os 
cortes contrariam a Constituição Federal, 
pois ferem o princípio da autonomia dos 
poderes e vão contra a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal.

Segundo os autos, as propostas orça-
mentárias do Poder Judiciário da União, do 
MPU e do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) para o exercício de 2015 
foram enviados à presidente da República, 
que, ao encaminhá-las ao Congresso Na-
cional, suprimiu substancialmente os valo-
res referentes a gasto com pessoal previs-
tos no texto original.

A Procuradoria-geral da República en-
tende que caberia à Presidência apenas 
consolidar a proposta e enviá-la ao Con-
gresso Nacional, a quem compete fazer 
ajustes e reduções.

Ao realizar unilateralmente os cortes, 
diz o procurador-geral, a chefe do Executi-
vo federal violou a autonomia do Ministério 
Público e do Judiciário.

"Se a Presidência da República deseja 
modificá-las, precisa fazê-lo na via cons-
titucional do convencimento dos membros 
do Congresso Nacional, não pelo expe-
diente que hora se combate, de segura 
inconstitucionalidade", afirma Janot.

Janot pede liminar ao STF para anu-
lar a Mensagem 251/2014 e determinar 
o envio de nova proposta pela Presidência 
da República, com inclusão dos valores 
integrais das propostas originais do Judi-
ciário. Caso esse pedido não seja acolhi-
do, pede subsidiariamente a suspensão da 
tramitação do projeto de lei orçamentária 
no Congresso Nacional.

As associações de magistrados, por sua 
vez, questionam o corte feito pela presiden-
te da República na revisão geral anual dos 
subsídios dos ministros da Corte Suprema.

A AMB, Ajufe e Anamatra entendem que 
o projeto de lei encaminhado pelo Poder 
Executivo não poderá ser votado, por reve-
lar-se manifestamente inconstitucional.

As entidades de juízes lembram que a 
presidente da República tem, reiterada-
mente, desde 2011, impedido o Congresso 
Nacional de examinar a proposta orçamen-
tária integral do Poder Judiciário, sempre 
no tocante à revisão geral anual dos subsí-
dios dos ministros do Supremo.

Fonte: MidiaNews


