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O Grito, de Edvard Munch
O Grito é a mais famosa de uma série de qua-

tro pinturas do norueguês Edvard Munch. A mais 
célebre é de 1893 e representa uma figura an-
drógina em um momento de profundo desespero.

A tela foi pintada após uma experiência aluci-
nante vivida pelo pintor num parque em Oslo. Ele 
registrou o episódio: “Acima do fiorde azul-escu-
ro havia ameaçadoras nuvens vermelhas como 
sangue e como línguas de fogo. Meus amigos se 
afastavam e, sozinho, tremendo de angústia, eu 
tomei consciência do grito infinito da natureza”.

Esta é uma das pinturas mais populares de 
todos os tempos e revela várias características de 
Munch: a força expressiva das linhas, redução 
das formas e o valor simbólico da cor. Também 
eram transmitidas nas suas pinturas várias emo-
ções humanas, visíveis na expressividade forte 
dos rostos representados. As emoções e confli-
tos psicológicos eram frequentemente abordados 
pelo artista, e por isso ele foi considerado um precursor do Expressionismo alemão.

O Grito fala por toda a gente, já que todos já se sentiram sozinhos e desesperados 
em algum momento da vida. O impulso de olhar para as coisas que nos incomodam é 
parte fundamental da condição humana. Com um ar desesperado, de boca aberta em 
esgar e as mãos na cabeça, numa ponte e um horizonte com cores berrantes, a figura 
transmite uma angústia que tem atravessado décadas, mantendo-se sempre atual. 

Obra-prima da Semana

Carteira do Pro-Social 
permanece válida

A Carteira do Pro-Social permanece vá-
lida e os beneficiários não devem descartá-
-la. Esta carteira não foi substituída pela 
Carteira do Saúde Caixa; trata-se de outra 
opção de rede de atendimento. 

Os esclarecimentos sobre a utilização 
das credenciais foram dados por inter-
médio do Comunicado SECBE 29/2016, 
enviado aos e-mails de todo corpo fun-
cional do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região e das Secretarias de Bem-Es-
tar Social nas seccionais.

Conforme o documento, nos casos em 
que o atendimento tiver sido realizado por 
prestador de serviço credenciado ao Saúde 
Caixa não haverá reembolso. As regras de 
coparticipação e carência continuam aque-
las previstas no Regulamento Geral do Pro-
-Social, assim como para Tratamento Fora 
do Domicílio, ainda que utilizando a rede 
credenciada do Saúde Caixa. Quanto a perí-
cias e autorizações prévias, os atendimentos 
odontológicos também continuam obser-
vando as diretrizes do Pro-Social.

A rede credenciada do Saúde Caixa po-
derá ser utilizada em todo o território nacio-
nal e está disponível no seguinte endereço, 
podendo ser pesquisada por unidade fede-
rativa: http://www1.caixa.gov.br/saudecai-
xa/beneficiarios/

Conselho regulamenta processo 
participativo de elaboração das metas

Já está em vigor portaria que regulamen-
ta o processo participativo na formulação das 
metas nacionais do Poder Judiciário, confor-
me previsto pela Resolução 221/2016 do 
CNJ. A norma amplia a participação de ma-
gistrados e servidores no processo. 

Segundo a Portaria n. 97, publicada no 
Diário de Justiça de 26/8 a Proposta Inicial 
de Metas Nacionais (PIME) - elaborada na 
1ª Reunião Preparatória do Encontro Nacio-

nal do Poder Judiciário – deve ser levada 
para discussão nos tribunais pelos inte-
grantes da Rede de Governança Colabo-
rativa do Poder Judiciário.

A norma determina que o proces-
so deve contar com a participação de 
magistrados, de servidores, das áreas 
técnicas relacionadas, assim como das 
entidades de classe. A seleção dos inte-
grantes precisa levar em conta a plura-
lidade de manifestações, assim como a 
proporcionalidade e a impessoalidade. A 
coleta de sugestões poderá ocorrer por 
meio de algumas modalidades, como 
mesas de diálogo, videoconferências, en-
quetes, audiências públicas, grupos de 
trabalho, fóruns, entre outros. Os eventos 
devem ser divulgados com, pelo menos, 
10 dias úteis de antecedência.

As propostas podem sugerir a criação 
e a alteração de metas, bem como listar 
problemas encontrados em sua execução 

e viabilidade. Finalizada essa etapa, será 
elaborado relatório analítico do processo, 
com informações gerais, perfil dos partici-
pantes e todas as sugestões apresentadas.

Os representantes da Rede de Governan-
ça Colaborativa do Poder Judiciário deverão 
propor à presidência dos tribunais manifes-
tação institucional sobre a PIME, conside-
rando os aspectos técnicos da proposta e 

as manifestações feitas durante o processo 
participativo. Depois de aprovada, a PIME 
deve ser encaminhada ao respectivo Comitê 
Gestor do Segmento de Justiça.

O CNJ receberá as sugestões, que serão 
analisadas. Após o exame das manifesta-
ções, haverá a consolidação da Proposta 
Avançada das Metas Nacionais (PAME), 
que será apresentada à sociedade, por 
meio de uma consulta pública. Somente 
então, o Conselho apresentará a proposta 
final de metas nacionais a ser votada no 
Encontro Nacional do Poder Judiciário, em 
novembro.

A Resolução 221 prevê a participação 
dos integrantes de todas as instâncias de 
Justiça, bem como das associações de clas-
se, sindicatos de servidores, demais opera-
dores do Direito e da sociedade. O objetivo 
é que os segmentos de Justiça consigam 
chegar a uma proposta inicial de metas, que 
sirva como ponto de partida para os debates 
locais, possibilitando que os representantes 
das redes de governança colaborativa dos 
tribunais – instituídas em 2013 pelo CNJ – 
possam interagir com um maior número de 
magistrados e servidores.

Fonte: CNJ

Advogados entendem que INSS 
fere constituição ao cortar 
benefício obtido na Justiça

Segundo advogados, é inconstitucional 
a portaria conjunta publicada pelo INSS e 
Procuradoria-Geral Federal (PGF), que per-
mite o corte imediato de aposentadoria por 
invalidez ou o auxílio-doença concedido ju-
dicialmente se for constatado que o benefi-
ciário tem condições para o trabalho, .  

De acordo com advogados ouvidos pelo 
site Consultor Jurídico, o documento afronta 
a separação dos poderes e, ao contrário do 
esperado pelo governo, resultará em uma 
enxurrada de ações pelas pessoas que se 
sentirem prejudicadas com a medida. 

Para Taisy Rabelo de Oliveira, da Nelson 
e Wilians e Advogados, alterar a situação do 
beneficiário deve sempre ser feita pelo órgão 
que concedeu o benefício. “A revisão dos 
benefícios concedidos judicialmente, sem 
o devido processo legal, vai de encontro 
com o princípio da separação do poderes.” 

Já Akira Sassaki, do escritório Adib 
Abdouni Advogados, acrescenta que há 
outro problema nessa equação pretendi-
da pelo INSS, que é reduzir o total de de-
mandas: o aumento de ações contra o ór-
gão, que já é um dos principais litigantes 
no Brasil. “Muitos dos que receberam o 
seu benefício judicialmente e tiverem o 
mesmo cancelado administrativamente 
irão acionar o Judiciário para recuperá-
-lo", avalia.

A advogada Taisy de Oliveira comple-
menta que a possibilidade de cortar be-
nefícios sem a anuência da Justiça pode 
até acelerar a análise de benefícios, mas 
isso resultará em novas ações, ainda mais 
porque há jurisprudência sobre o tema 
confirmando a necessidade de autorização 
judicial.

Fonte: Consultor Jurídico


