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Aniversariantes
Hoje: Denise Márcia de Andrade 
Carneiro (NUTEC), Renata Peixoto 
Pinheiro (11ª Vara), Sergio Luiz dos 
Reis Lasserre (3ª Vara) e Clara Caro-
line Alves de Araújo (Paulo Afonso). 
Amanhã: Lorenna Bahia Menezes 
Webber (NUCRE), Dra. Lorena (Fun-
dação José Silveira), José Carlos 
Souza e Carlos Antonio dos Santos 
Rosa (ambos da CS Gestão & Servi-
ço). Parabéns

O presidente da Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil, Roberto Veloso, 
defendeu nesta quarta-feira (27), du-
rante a 238ª sessão plenária do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) – a pri-
meira presidida pela ministra Carmen 
Lúcia – a eleição direta para as Mesas 
Diretoras dos TRFs, os Tribunais de Jus-
tiça e os TRTs. 

Ele pediu que o CNJ regulamente as 
eleições diretas e estabeleça a participa-
ção dos juízes de 1º grau nessas eleições 
para presidentes e vice-presidentes, con-
forme a forma da escolha da Mesa Direto-
ra do TRF3, reconhecida pelo STF.

Para o presidente da Ajufe, as elei-
ções diretas para os Tribunais seria uma 
forma de fazer avançar a democratiza-
ção no Judiciário, com maior participa-
ção dos magistrados de 1ª instância. 
“Nós, magistrados de primeiro grau, 
estamos alijados das decisões das Cor-
tes às quais pertencemos”, disse Ro-
berto Velloso ao CNJ. 

Em sua primeira sessão plenária 
como presidente do CNJ, a ministra Cár-
men Lúcia anunciou que pretende pautar 
sua gestão no órgão colegiado pela racio-
nalidade, eficiência e transparência. 

A ministra anunciou que, juntamen-
te com os demais conselheiros, pretende 
definir os programas e ações prioritários, 
além de estudar a eficácia de todas as 
resoluções já editadas ao longo dos 10 
anos de atividades do Conselho  a fim de 
atualizar e dar maior clareza aos norma-
tivos que estão em vigor.

“Estou estabelecendo na própria Pre-
sidência, contando com os conselheiros, 
um grupo para levantar todas as 258 re-
soluções, saber quais estão em vigor por 
matéria, quais não estão. Vamos rever 
isso. Oferecer por matéria como pode-
mos rever tudo isso, não para compilar, 
mas saber o que vigora e o que não vi-
gora, o que vale e o que não vale, o que 
deu certo e o que não deu, e formar um 
novo conjunto de normas, a partir dessas 
que já estão aí, ouvindo o jurisdiciona-
do, ouvindo o juiz, ouvindo associações, 
ouvindo os advogados, ouvindo o Mi-
nistério Público”, disse a ministra. “Até 
o final deste semestre ainda, eu quero 
que tenhamos um número pequeno de 
resoluções, mas com clareza”, comple-
mentou.

Segundo a ministra, o Con-
selho conta também com uma 
extensa gama de convênios, 
programas e grupos de traba-
lho em funcionamento. A ideia 
é que a nova administração 
do CNJ faça uma avaliação de 
cada um, em que estágio está o 
trabalho proposto e que resulta-
dos foram produzidos. “Vamos 
ter de repensar o que foi feito 
até aqui, quais os efeitos produ-
zidos e em que isso concorreu 
para a melhoria da prestação da 
jurisdição”, afirmou.

A intenção é que a atuação do Con-
selho seja mais racional e eficiente, 
para que possa de fato contribuir para 
a melhoria da prestação jurisdicional. 
“O cidadão brasileiro pede, espera e 
nos paga para que a gente dê eficiên-
cia naquilo que é a nossa finalidade: 
prestar bem a jurisdição, dispor de 
condições para que os juízes possam 
prestar a jurisdição e que este trabalho 
seja voltado para a implementação e 
o cumprimento da Constituição e das 
leis da República”, explicou.

A ministra também garantiu que fará 
uma gestão de “portas abertas” e em 
parceria com a OAB, o Ministério Pú-
blico e os demais conselheiros, sempre 
com o objetivo maior d  e atender ao ju-
risdicionado, segundo ela, razão de ser 
do CNJ e de qualquer órgão do Judiciá-
rio. “Aqui não haverá nada que não seja 
integralmente exposto aos cidadãos, 
sem nenhuma dificuldade, até porque 
é com a ajuda dos cidadãos que nós 
poderemos prover melhor o exercício 
destas atribuições”, afirmou. “Tudo que 
for feito no CNJ, por todos nós, será de 
portas abertas”, concluiu.

“Da minha parte, estarei 100% dis-
ponível aos conselheiros, ao Ministério 
Público, aos advogados, aos juízes”, ga-
rantiu a ministra.

Fonte: CNJ

Cármen Lúcia pautará CNJ 
por eficiência e transparência

Édipo e a Esfinge, de Gustave Moreau
Édipo, figura lendária da antiguidade gre-

ga, era filho de Laio, rei de Tebas, e de Jocas-
ta, sua esposa e rainha. Um oráculo preveni-
ra Laio de que seu primogénito o mataria e 
desposaria a mãe. Assim, o rei  mandou ma-
tar o recém-nascido que, secretamente salvo 
por pastores, foi adotado pelo rei de Corinto 
que o tratou como se fosse seu filho. 

Adulto, Édipo descobriu pelo oráculo de 
Delfos que estava destinado a matar o pai e 
desposar a mãe. Fugindo do vaticínio e con-
vencido de que a sua pátria era Corinto e 
seus pais verdadeiros, os reis daquela cida-
de, fugiu até encontrar o verdadeiro pai, ma-
tando-o numa luta. Nessa época, campeava 
naquelas paragens um monstro - a Esfinge 
- com corpo de leão e cabeça de mulher, 
que mantinha em pânico permanente os 
arredores de Tebas, pois devorava todos os 
viandantes que não decifrassem os enigmas 
que ela lhes propunha. 

Creonte, sucessor de Laio em Tebas, pro-
meteu o trono e a mão da sua irmã Jocasta, 
bela viúva, a quem livrasse o país daquele 
monstro pavoroso. Édipo apresentou-se e 
decifrou o enigma que a Esfinge lhe propôs. 
Furiosa, o monstro lançou-se pelos rochedos 
e Édipo foi aclamado rei, casando-se com  
sua mãe Jocasta. Assim se cumpriram as 
duas partes da profecia do oráculo.

Gustave  Moreau adquiriu fama com essa 
que foi uma das suas primeiras pinturas 
simbolistas. Ele foi um dos pioneiros do mo-
vimento, que surge como uma reação contra o realismo e o naturalismo. Era a favor 
da espiritualidade, imaginação e dos sonhos e  produziu mais de oito mil pinturas, 
aquarelas e desenhos durante sua vida.

Obra-prima da Semana

Ajufe defende eleições 
diretas em Tribunais

“Há situações no Brasil em que Tribu-
nais que respondem por apenas 4% dos 
processos, têm 26% dos funcionários 
alocados”, observou, lembrando que no 
caso do Executivo muitas unidades muni-
cipais ou estaduais da Federação já pas-
sam a adotar o orçamento participativo, 
refletindo maior participação democrática 
da população. No caso do Judiciário, ele 
afirmou que “o caminho para essa maior 
democratização passa pela maior par-
ticipação da magistratura de primeiro 
grau nas decisões dos TRF, TJs e TRTs”.

“A meta do CNJ é a atenção prioritá-
ria ao primeiro grau da jurisdição”, lem-
brou o presidente da Ajufe. “Se a atenção 
prioritária é o primeiro grau, os juízes de 
primeiro grau devem também participar 
da administração  dos tribunais mediante 
eleição dos dirigentes da Mesa. Os juízes 
de primeiro grau precisam participar da 
distribuição do orçamento, da gestão es-
tratégica e isso somente será possível se 
a voz deles for ouvida”.

SEVIT lembra que uso 
de crachá é obrigatório 

na Seção Judiciária
A Seção de Segurança, Vigilância e 

Transporte - SEVIT lembra a todos que 
é obrigatório o uso do crachá de identifi-
cação nas dependências da Seção e Sub-
seções Judiciárias, conforme a Instrução 
Normativa 14-10, do TRF da 1ª Região. 

Os servidores, prestadores de serviços 
e estagiários deverão portá-lo em local vi-
sível, durante todo o expediente.

A SEVIT esclarece que todos precisam 
usar o crachá, mas os estagiários, por 
sua natural e maior rotatividade, devem 
estar mais atentos ainda à obrigação para 
facilitar sua identificação pela segurança 
já que o trânsito de pessoas no Fórum é 
cada vez mais intenso.


