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Aniversariantes
Hoje: Cintia Cerqueira Case Couto 
(Feira de Santana), Karina Pedreira 
Coelho de Moraes (16ª Vara), Laise 
Fernanda Brandão Neves (NUCJU), 
Luciano Santos Oliveira (JEFs) e Ro-
zanio Gomes de Lima (Jequié). Ama-
nhã: Dr. Paulo Roberto Lyrio Pimen-
ta, juiz federal da 18ª Vara, Weber 
Antônio de Jesus Correia, diretor da 
Secretaria da 6ª Vara, Elaine Cam-
pos de Santana (4ª Vara), Joseneide 
Pereira Farias Guirra (Campo For-
moso) e Aleksandro Matias da Silva 
(24ª Vara). Domingo: Dr. Fábio Rogé-
rio França Souza, juiz federal da 21ª 
Vara, Alef Silva Argolo (8ª Vara), An-
tônio Carlos de Brito Ramalho (NU-
CJU), Flavia Bezerra Queiroz (15ª 
Vara), Irineu Barbosa de Oliveira Jú-
nior (Express Clean) e Márcia Cristina 
de Freitas (17ª Vara). Segunda-feira: 
Michele Barbosa de Brito (NUCAF), 
João Paulo Meireles Souza (12ª 
Vara) e Jamile Porto Rodrigues (Fei-
ra de Santana). Terça-feira: Amilton 
Silva de Carvalho (Barreiras), Júlio 
César dos Santos Pimentel (NUCJU), 
Kate Anne Edwards de Oliveira (Tur-
ma Recursal), Marco Antônio Pereira 
Soares (Ilhéus) e Marli Bastos Quei-
roz Barreto (11ª Vara).
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Hoje a Sexta Jurídica
debate tema criminal
A Unicorp promove hoje, às 14h, a 

Sexta Jurídica com o tema “A Nova Lei 
da Organização Criminosa”, palestra 
ministrada pelo juiz federal da Subse-
ção de Paulo Afonso, João Paulo Pirôpo 
de Abreu.

O evento será transmitido por video-
conferência a partir da Seção Judiciária 
de Goiás. Em Salvador, os interessados 
poderão assistir à palestra na sala de trei-
namento do Fórum Teixeira de Freitas.

As sextas jurídicas consistem em 
oportunidade para o aprimoramento e 
atualização jurídica de magistrados e 
servidores, em diversos ramos do Direito.

A participação no evento será regis-
trada no sistema informatizado pela res-
pectiva área de capacitação do órgão de 
lotação do servidor.

A transmissão da videoconferência é 
feita por meio de links da Embratel e, 
eventualmente, podem ocorrer proble-
mas de instabilidade do sinal durante a 
transmissão, não podendo ser resolvidos 
por esta Seção Judiciária.

O Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior
O Caipira Picando Fumo, de 1893 é 

uma das pinturas mais famosas de José 
Ferraz de Almeida Júnior e tem como 
personagem principal o caipira, queima-
do pelo sol, sentado na porta da sua ca-
sinha simples, após um dia de trabalho 
na roça. 

O sol é o grande personagem deste 
quadro. O homem que se ajeita meio a 
gosto na porta da casa pode até conviver 
bem com ele. Mas não está a sua altura. 
O cismar que o protege também o impe-
de de agir e o que domina o quadro é a 
exterioridade majestosa da luz e do calor 
que parecem apenas tolerar a presença 
daquilo que ainda não foi reduzido a eles. 
Essa ênfase no meio natural põe esta obra 
de Almeida Júnior em contato com uma 
série de manifestações culturais daquele 
período que ajudarão a compreender me-
lhor a extensão e o significado dessa tela 
e, talvez, da parte mais significativa da 
produção do pintor. O quadro encontra-se 
na Pinacoteca de São Paulo, que possui 
no acervo 48 obras de Almeida Júnior. 

Almeida Júnior, pintor regionalista dá destaque a personagens simples e anônimos. 
A fidelidade com que retratou a cultura caipira deixou sua marca registrada na história. 
Através de sua arte, saiu do interior para o Rio de Janeiro para aperfeiçoar seus estu-
dos na Academia Imperial de Belas Artes. O imperador Dom Pedro II era seu grande 
admirador e chegou a custear uma viagem para o pintor estudar em Paris. Ao retornar, 
Almeida Júnior foi deixando de lado suas belas pinturas bíblicas e históricas para tratar 
cada vez mais do regionalismo. 

O dia do Artista Plástico brasileiro é comemorado em 8 de maio, data do nascimen-
to do pintor. 

Obra-prima da Semana

Juiz federal afirma que corrupção reforça 
necessidade de independência do Judiciário
O juiz federal Marcello Granado, da 

7ª Vara Federal Criminal da Seção Judi-
ciária do Rio de Janeiro defendeu nesta 
quinta-feira, 4/12, que grandes casos de 
corrupção reforçam a necessidade de ga-
rantir a independência do Judiciário.

O magistrado abriu o 1º Seminário 
Nacional Sobre Combate à Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro, no Rio de Janeiro, 
e, sem se referir a nenhum caso específi-
co, defendeu que a garantia deve ser feita 
legalmente e também na prática.

"Acho que é importante que persista 
no Brasil a independência do Judiciário. 
Há situações de pressões que às vezes 
se tenta fazer inclusive por meio de ór-
gãos de fiscalização e de controle", disse 
Granado. Ele acredita que a evolução dos 

instrumentos de fiscalização tem levado 
à revelação de mais casos no país e re-
conheceu que a imagem do Brasil acaba 
arranhada internacionalmente com as 
novas denúncias. Apesar disso, ele ma-
nifestou uma visão otimista.

"Por outro lado, também mostra que 
é um país que está caminhando para 
uma estrutura democrática plena, com 
o fortalecimento das instituições que 
podem fazer isso", disse ele. "Não tenho 
esse dado concreto, é uma opinião de 
quem está há 20 anos nesse meio. Os 
crimes sempre aconteceram, e o que 
está ocorrendo hoje é levantar o tapete 
com mais facilidade".

Granado participou dos julgamentos 
do processo do mensalão, nos interroga-

tórios dos acusados ex-deputado federal 
Roberto Jefferson e ex-diretor do Banco 
do Brasil, Henrique Pizzolato.

"Estando dentro do processo, a gente 
imagina que é uma coisa grande. Mas, 
passa um tempo, e a gente descobre 
que existem coisas muito maiores", dis-
se ele, novamente destacando não se re-
ferir a nenhum caso específico.

A lavagem de dinheiro, expôs o de-
sembargador federal Abel Gomes, do 
TRF2, entendida como ocultação ou 
dissimulação da proveniência de ganhos 
ilícitos, também encoberta sonegação 
fiscal, crimes contra a ordem pública, 
contra o sistema financeiro e até seques-
tros e terrorismo. "Ela assumiu um ca-
ráter autônomo em relação aos crimes 
antecedentes", defendeu ele.

Os danos que a corrupção e lavagem 
de dinheiro trazem para a sociedade são 
perdas de investimentos, queda na quali-
dade dos serviços públicos, perda de com-
petitividade e de arrecadação, explicou.

Depois de uma longa discussão que 
começou em 2009 no Senado, foi apro-
vado nesta quinta-feira, 4/12, na comis-
são temporária criada para analisar a 
reforma do CPC, o substitutivo da Câma-
ra dos Deputados ao projeto do Senado 
(PLS 166/2010) sobre o tema.

O objetivo principal da proposta é 
simplificar processos e acelerar decisões 
da Justiça, inclusive eliminando parte 
dos recursos hoje permitidos. Entre os 

Novo CPC deve ser votado 
pelo Senado na próxima semana

mais de mil artigos do CPC está previsto 
uma fase prévia de conciliação e media-
ção entre as partes, por meio de centros 
de solução de conflitos, para tentar evitar 
a solução do problema por via judicial.

Um instrumento que deve dar celeri-
dade as ações é o chamado “incidente 
de resolução de demandas repetitivas”, 
comuns em processos que envolvem pla-
nos econômicos, a área previdenciária e 
a de direitos do consumidor. Nesse caso, 
o relator resgatou o texto original do se-
nado que autoriza a instauração do in-
cidente ainda na primeira instância. Os 
deputados haviam estabelecido que a 
medida só valeria em tribunais de Justi-
ça ou TRFs.

A reforma do CPC também prevê que 
a Justiça só poderá confiscar os bens dos 
sócios para pagar dívidas da empresa de-
pois de ouvir todas as partes. Atualmente 
o juiz pode decidir o confisco sozinho. O 
texto prevê ainda que a penhora de contas 
e investimentos não poderá ser feita por li-
minar, e o confisco do faturamento da em-
presa só será usado como último recurso.

A votação final do novo CPC está pre-
vista para a quarta-feira, 10/12, no ple-
nário do Senado. Se aprovado, o projeto 
vai à sanção presidencial. Antes de co-
meçar a tramitar no Senado e na Câma-
ra, uma comissão de juristas renomados, 
presidida pelo ministro Luiz Fux, do STF, 
designada pela Presidência do Senado, 
elaborou um anteprojeto sobre o tema.


