
Aniversariantes
Hoje:  Márcia Lidian Oliveira Santos 
(Ilhéus), Luciana Afonso Silva Azeve-
do (22ª Vara) e Reinaide da Cruz Al-
meida Sobrinha (19ª Vara).
Amanhã: Dra. Ana Carolina Dias Lima 
Fernandes, juíza federal substituta da 
11ª Vara, Ana Cristina Stavola Pereira 
Queiroz (2ª Vara) e Reinaide da Cruz 
Almeida Sobrinha (19ª Vara).
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Meninos Soltando Pipa, de Portinari 
Esta obra foi vendida ao preço recorde de U$ 1,44 milhão (cerca de R$ 3 mi-

lhões), em leilão na Casa Christie’s de Nova York, no último mês de maio. O óleo 
sobre tela de 1941 atingiu o mais alto valor já pago em leilões para obras do pintor 
brasileiro e superou a estimativa da casa (de U$ 800 mil a U$ 1,2 milhão).

O quadro foi a venda mais alta da primeira noite do leilão de obras de artistas 
da América Latina, que totalizou cerca de R$ 34 milhões. 

Candido Torquato Portinari foi um 
dos mais importantes artistas plásti-
cos brasileiros. Portinari pintou quase 
cinco mil obras de pequenos esboços 
e pinturas de proporções padrão, até 
gigantescos murais, como os painéis 
Guerra e Paz, presenteados à sede 
da ONU em Nova Iorque.

Filho de imigrantes italianos, ele 
nasceu em Brodósqui, São Paulo. 
Viveu em Paris por dois anos quan-
do a saudade se tornou sua maior 
fonte de inspiração, tanto que ele 
passou a retratar o povo brasileiro 
de uma maneira bastante inovado-
ra. Nas suas pinturas é possível en-
contrar muitos quadros com temá-
tica lúdica, que retrata a singeleza 
das brincadeiras infantis, vivencia-
das por ele mesmo. Curiosamente, 
Cândido Portinari faleceu vítima de 
intoxicação causada pelas próprias tintas que usava.

Obra-prima da Semana

Política de formação de servidores do 
Judiciário é definida por resolução

A minuta do projeto de resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que 
definirá as diretrizes que os tribunais de-
verão seguir para garantir a formação e 
capacitação de seus servidores foi finali-
zada na terça-feira, dia 27/8.

O objetivo é assegurar que a edu-
cação e o aperfeiçoamento sejam parte 
de um processo permanente que sirva 
como instrumento de valorização do 
servidor. "A minuta da resolução é fru-
to de cinco reuniões do grupo de tra-
balho e servirá de base para o aper-
feiçoamento técnico de servidores da 
Justiça", explicou Diogo Albuquerque, 
chefe do CEAJud (Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Servidores do Po-
der Judiciário) e representante do Con-
selho Nacional de Juventude no grupo 
de trabalho. 

O texto seguirá agora para a Comis-
são de Eficiência Operacional e Gestão 
de Pessoas do CNJ que, após avaliá-lo, 
deverá submetê-lo ao Plenário do conse-
lho. "Antes de ser aprovada pelos con-
selheiros, a minuta deverá ser colocada 
em consulta pública para que todos os 
interessados tenham acesso a ela e pos-
sam opinar sobre o conteúdo", acrescen-
tou Albuquerque.

A proposta finalizada pelo grupo de 
trabalho, que reuniu servidores de todos 
os ramos da Justiça, prevê maior oferta 
de cursos e treinamentos e a profissio-
nalização dos que atuam nas áreas de 
formação. A ideia é que a formação do 
servidor aconteça ao longo de toda a car-
reira, desde o ingresso, e atinja servido-
res efetivos, terceirizados e ocupantes de 
cargos em comissão.

A minuta da resolução prevê, ainda, 
o uso prioritário de cursos de educação 
a distância com uso de softwares livres e 
compartilhamento de material e recursos 
entre os tribunais. "Além de uniformizar 
as ações, o intercâmbio dos cursos redu-
zirá gastos com a capacitação e o treina-
mento", informou o chefe do Ceajud.

Segundo Albuquerque, um dos objeti-
vos da resolução é dar suporte e auxiliar 
os tribunais que ainda estão organizando 
suas áreas de capacitação. O texto su-
gere também que as ações de formação 
sejam oferecidas durante a jornada de 
trabalho e que os tribunais criem formas 
de incentivo aos servidores que partici-
pem dessas ações.

A elaboração da minuta teve início 
em abril e contou com a participação de 
integrantes do CNJ, do CJF, do Conse-
lho Superior da Justiça do Trabalho, da 
Justiça Militar, do TSE e dos Tribunais de 
Justiça.

Informações dos participantes do Censo 
do Poder Judiciário são sigilosas

Até a manhã desta quarta-feira (4/9), 
mais de 76 mil servidores já responde-
ram ao Censo Nacional do Poder Judici-
ário, lançado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) em 26 de agosto. 

As informações individuais colhidas 
no questionário, como CPF e e-mail insti-
tucional, são sigilosas. Serão publicadas 
apenas as estatísticas resultantes dos 
dados coletados, sempre com o objetivo 
de formulação de políticas públicas judi-
ciárias. 

A pesquisa pretende levantar informa-
ções dos magistrados e dos servidores do 
Poder Judiciário em todo o país. A es-
timativa do CNJ é de que o Censo dos 
Magistrados, que ficou para um segundo 
momento, também esteja no ar nos pró-
ximos dias. 

No âmbito da Primeira Região, até o 
presente momento, tivemos a participa-
ção de 33% dos servidores. Precisamos 
ampliar esse número de participantes já 
que nos Tribunais de Justiça Militar, por 
exemplo, já há mais de 70% de respostas 
até o momento. No Tribunal de Justiça de 
Roraima essa percentagem supera 50%.

O Censo permitirá conhecer o perfil 
dos cidadãos que trabalham na Justiça 
brasileira, o grau de envolvimento dos 
servidores com suas atividades até o 
nível de satisfação desse servidor com 
suas funções e com o tribunal onde 
trabalha, passando por pontos menos 
subjetivos, como média de horas traba-
lhadas no dia, nível de escolaridade e 
estado civil.

O Censo também mapeará outros de-
talhes, como, por exemplo, o número de 
pessoas com deficiência e de qual tipo 
- se visual, motora, mental ou auditiva, 
por exemplo - é fundamental para for-
mulação de políticas públicas voltadas 
a esse público.

STJ condena 
advogados por pagar 
a oficiais de Justiça 
O pagamento de valores indevidos a 

oficiais de Justiça para o cumprimento 
preferencial de mandados é ato de impro-
bidade e enseja a condenação tanto dos 
servidores quanto dos advogados respon-
sáveis. A decisão é do STJ, que julgou três 
processos referentes a essa prática. 

Advogados de escritório do Rio Gran-
de do Sul mantinham uma tabela unifor-
me de “gratificações” pagas aos oficiais 
que agilizassem o cumprimento de man-
dados de busca e apreensão emitidos em 
favor de seus clientes. 

Uma busca bem sucedida implicava 
“prêmio” de R$ 300; as diligências frus-
tradas rendiam até R$ 150 para o oficial. 
O escritório foi condenado a multas de até 
20 vezes o acréscimo patrimonial indevi-
do dos oficiais, resultando em multas en-
tre R$ 900 e R$ 6 mil. 

Para os oficiais, a punição foi perda 
dos valores recebidos indevidamente, 
mais multa civil de três vezes esse valor. 

Para a ministra Eliana Calmon, “a 
instância ordinária delimitou muito bem 
os contornos fáticos, descrevendo como 
funcionava o esquema ilícito de distribui-
ção de recursos aos oficiais de Justiça”.


