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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Jucimar Marques Santos de 
Santana (NUCOI), Annelise Vianna 
Cavalcante (NUCRE) e Roma Assun-
ção Ferreira Borges (Ilhéus). Amanhã: 
Clemente José Ferreira do Nascimen-
to Filho, diretor da Secretaria da 1ª 
Vara da Subseção de Feira de Santa-
na, Camila de Oliveira Almeida  (7ª 
Vara), Maria Vania Rocha dos Santos 
Silva (Guanambi) e Ramon Maia Mar-
ques Magalhães (Turma Recursal).

Parabéns!!!

Audiência Pública pela autonomia 
da Defensoria Pública

A Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados que está discutindo a PEC 
207 realiza Audiência Pública na próxi-
ma segunda-feira, 8 de abril, no Audi-
tório Jutahy Magalhães da Assembleia 
Legislativa da Bahia.

A ideia é discutir junto à população o 
projeto que garante autonomia funcional 
e administrativa para a Defensoria Públi-
ca da União, além de elaboração de pro-
posta orçamentária independente. Outras 
capitais do País já realizaram suas audi-
ências públicas.

O deputado federal Amauri Teixeira 
(PT-BA) é um dos que estão à frente da 
Comissão. A PEC da Defensoria já conta 
com o apoio de vários parlamentares que 
defendem a causa como fundamental 
para os direitos dos cidadãos. 

O projeto já foi aprovado em dois tur-
nos no Senado. A expectativa do deputa-
do Amauri Teixeira é elaborar um relatório 
para votação e aprovação ainda em 2013. 
“Precisamos unir forças e trabalhar para 
mobilizar os parlamentares e a sociedade. 
A autonomia da DPU já vem tarde, visto 
que outros órgão essenciais da Justiça já 
a possuem”, destaca o parlamentar.

O presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Federais, Gabriel 
Faria Oliveira, destaca a iniciativa como 
mais um passo para garantir a aprovação 
da PEC 207. É de extrema importância 
trazer a população para o debate. “A so-
ciedade precisa entender que a aprova-
ção deste projeto só fortalece uma insti-
tuição que tem como prerrogativa atuar 
em defesa dos brasileiros, principalmen-
te dos que não têm condições de pagar 
um advogado para garantir seus direitos

A Veneza de Canaletto 
Giovanni Antonio Canal, conhecido 

como Canaletto, tem seu nome estreita-
mente associado à sua cidade natal, Ve-
neza, La Sereníssima, como é chamada 
com carinho por seus habitantes ou visi-
tantes habituais.

Nascido na própria cidade de Veneza 
em 1697, filho do famoso pintor Bernardo 
Canal (daí seu apelido Canaletto) e criado 
com tanta beleza diante de seus olhos, 
seus quadros são magníficas representa-
ções de uma cidade que esbanja beleza, 
para onde quer que se olhe. Canaletto é 
considerado um grande mestre pela téc-
nica apurada. 

O domínio do pincel, o efeito do chia-
roscuro nos barcos, as nuances que ob-
tém de sua paleta são quase mágica ao 
contrastar o esverdeado das águas com o 
azul do céu.

 A vista da Praça São Marcos (reproduzida acima) é das primeiras que ele 
pintou. Nessa tela vemos a linha horizontal formada pelas fachadas da Igreja de 
São Marcos e do Palácio dos Doges em contraste com a verticalidade do Cam-
panile, enquanto as duas Procuradorias fecham as laterais e dão profundidade 
à perspectiva. 

Veneza repousa sobre uma rede de ilhas e ilhotas separadas por canais, paisa-
gem deslumbrante enriquecida por uma luz difusa e meio dourada que Canaletto 
reproduziu em dezenas de telas.   

A segunda tela reproduzida acima mostra o Grande Canal de Veneza visto de 
San Vio e encanta pela bela paisagem, mas também por nos mostrar a cidade viva 
e não apenas o museu ao ar livre que ela também é. 

Obra-prima da Semana

Projeto Eficiência garante celeridade 
à prestação jurisdicional 

Entre as principais causas de morosi-
dade na tramitação de processos no Brasil 
estão a excessiva demanda de processos, 
o número quase sempre insuficiente de 
servidores para atendê-la e a inexistência 
de métodos e rotinas de trabalho. Para 
mudar esse cenário, em 2011, o Conse-
lho Nacional de Justiça criou o Projeto 
Eficiência para gerar maior celeridade e 
qualidade na prestação do serviço juris-
dicional cartorário, com a implantação 
de organização cartorária e de método e 
rotina de trabalho de forma racionaliza-
da, padronizada e equilibrada.

O trabalho é dividido em cinco fases: 
Diagnóstico (levantamento de dados so-
bre o cartório); Organização cartorária 
(organização para melhor aproveita-
mento do espaço físico e prática para o 

manuseio diário); Triagem (identificação 
e realocação dos processos nas pratelei-
ras); Estabelecimento de método e rotina 
de trabalho; e Avaliação dos resultados 
(acompanhamento das metas estabeleci-
das e eventuais ajustes no método e na 
rotina de trabalho).

Depois do Projeto Eficiência, as Varas de 
Execução passam por mudanças aparente-
mente óbvias e simples, mas que alteram a 
dinâmica de trabalho e repercutem direta-
mente na vida de milhares de pessoas. 

Em quase dois anos, o Projeto Efici-
ência já organizou e possibilitou a trami-
tação mais célere dos processos em 17 
Varas Criminais, de Execução Penal e da 
Infância e Juventude brasileiras.

Fonte: CNJ

OAB deFeNde A PeC 544/02

O presidente nacional em exercício 
da OAB, Cláudio Lamachia, classifi-
cou como indispensável a instalação 
de quatro novos TRFs no país. “A ca-
pacidade instalada hoje do Judiciário 
não tem dado mais conta da demanda 
processual. Estamos a um passo do 
colapso”, afirmou, ao participar de ato 
público, na Câmara dos Deputados, 
em defesa da PEC 544/2002. 

Para Lamachia, a falta de estrutura 
da Justiça Federal em diversos estados, 
aliada ao alto número de processos em 
tramitação, impede o devido funcio-
namento do Judiciário, o que viola a 
Constituição Federal. “Uma prestação 
jurisdicional célere e efetiva é direito 
do cidadão, assim como é saúde, edu-
cação e segurança”, ressaltou. Ele ain-
da criticou as propostas de criação de 
mecanismos para frear a apresentação 
de recursos processuais, como solução 
para desafogar o Judiciário.

CNJ discute extinção 
da Justiça Militar

O CNJ criou um grupo de trabalho 
para avaliar a necessidade da Justiça Mi-
litar no país. A comissão fará um diag-
nóstico dos tribunais militares e proporá 
mudanças ou sua extinção. A decisão foi 
tomada a partir da apresentação dos nú-
meros com a despesa que a Justiça Mili-
tar representa para os cofres públicos. 

“Esses números são escandalosos. 
É um indicativo de um verdadeiro des-
calabro financeiro” protestou o minis-
tro Joaquim Barbosa ao verificar que 
o STM tem orçamento anual de R$ 
322.513.287,80. São 15 ministros, 36 
juízes, 962 servidores no STM e 398 
atuando no primeiro grau. No tribunal, 
são julgados apenas 54 processos por 
magistrado em um ano. Os números são 
de 2011. Há também os tribunais milita-
res de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
São Paulo com 20 desembargadores, 19 
juízes e 513 servidores.

Serão ouvidos os tribunais estaduais 
militares, o STM, os comandos das po-
lícias militares estaduais e as Forças Ar-
madas para discutir a questão. 

Fonte: CONJUR

Câmara dos Deputados aprova em 2º turno
PEC que cria quatro novos TRFs

O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, na tarde de ontem, em 2º turno, 
por 371 votos a 54 e 6 abstenções, a PEC 
544/02, do Senado, que cria mais qua-
tro TRFs por meio do desmembramento 
dos cinco já existentes. A matéria deverá 
ser promulgada em sessão solene do Con-
gresso Nacional, em data a ser marcada.

Após cair nas mãos do deputado baia-
no Amauri Teixeira (PT), a PEC 544/02, 
emperrada há 11 anos na Câmara, foi 
votada e aprovada em 1° turno no dia 

13 de março e agora, finalmente, com o 
aval do presidente da Câmara, Henrique 
Alves o deputado Amauri Teixeira conse-
guiu pôr a matéria em votação, tendo o 
apoio unânime do colégio de líderes e da 
Casa Civil da Presidência da República.

Amauri Teixeira é presidente da Frente 
Parlamentar pela criação dos TRFs e já 
conseguiu aprovar a inclusão de R$ 300 
milhões no orçamento para a construção 
de 4 prédios para os tribunais em Salva-
dor, Curitiba, Manaus e Belo Horizonte.


