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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  - Hoje: Jaime Lima de 
Vasconcelos (Juazeiro), Cássio Furlan 
Chicon (Teixeira de Freitas), Henrique 
da Fonseca Cardoso ((Vitória da Con-
quista) e Cristina da Silva Santos (Del-
ta). Amanhã: Dra. Karine Costa Carlos 
Rein da Silva, juíza federal substituta 
de Ilhéus, Augusto Acioly Barros (5ª 
Vara) e Tiago Lacerda (Guanambi). 
Domingo: Gilberto Soares da Silva 
(Campo Formoso), Gilson Suzarte 
(NUCRE), Gabriel Ribeiro (Vitoria da 
Conquista), Catarine Stéfane Andrade 
(20ª Vara) e Jonathan Anderson Pe-
reira (17ª Vara). Segunda-feira: Gilve-
raldo Santos Dórea (2ª Vara), Juraci 
Santos Junior (Vitória da Conquista), 
Washington Dias Pereira (NUASG), 
Joanne Matos Santos (NUCRE) e Olga 
Santos Costa (Delta). Parabéns!!!

A Negra, de Tarsila do Amaral 
Tarsila do Amaral (1886-1973) foi 

uma pintora e desenhista brasileira e 
uma das figuras centrais do movimen-
to modernista. De espírito inquieto, 
Tarsila despontou à margem da Sema-
na, integrando-se ao ideário modernis-
ta tempos depois, primeiro com obras 
de influências cubistas e mais tarde 
com as estranhas figuras da chamada 
fase antropofágica. 

Suas ligações com a arte europeia 
são fortíssimas, mas Tarsila conseguiu  
incorporar um espírito de encantadora 
brasilidade ao seu trabalho. A tela “A 
Negra” foi pintada em Paris, enquanto 
ela tomava aulas com Fernand Léger. A 
tela impressionou tanto o pintor que ele 
a mostrou para todos os seus alunos, 
dizendo que se tratava de um trabalho 
excepcional. “A Negra” é considerada 
antecessora da Antropofagia na pintura 
de Tarsila e tem elementos cubistas no 
fundo da tela. 

Segundo depoimento da própria artista, a imagem desta negra é fruto das histórias 
contadas pelas mucamas da fazenda dos seus pais, em sua infância. Falavam de coisas 
que impressionaram a menina Tarsila, como o caso das escravas dedicadas a trabalhar 
nas plantações de café, que, impedidas de suspender o trabalho, amarravam pedrinhas 
nos bicos dos seios, para que estes, desta forma, alongados, pudessem ser colocados 
por sobre os ombros, a fim de poder amamentar seus filhos, que carregavam nas cos-
tas.  Esta obra é um hibridismo entre os valores da terra e a atualização da linguagem 
plástica, proclamados pelos modernistas da Semana de 22.

Obra-prima da Semana

As Terças Gerenciais visam a disse-
minação de diversos conceitos sobre o 
assunto proposto, bem como a apresen-
tar ferramentas que auxiliarão nas tare-
fas dos gestores da Justiça Federal da 
Primeira Região. As horas serão compu-
tadas como horas gerenciais. 

Para o novo ministro do Supremo Tribunal Federal
Poder Judiciário deve suprir omissões

O advogado Luís Roberto Barroso de-
fendeu nesta quarta-feira, durante sabatina 
no Senado, a proatividade do Judiciário na 
definição de regras quando houver omissão 
do Legislativo e do Executivo. A sabatina é 
etapa necessária à aprovação do nome dele 
para uma vaga no STF. 

“Quando não tem lei, o Judiciário não 
pode deixar de resolver problemas da vida, 
porque as pessoas dependem disso. É aí 
que o Judiciário se expande. A maior ou 
menor judicialização está nas mãos do 
Congresso”, disse Barroso antes das per-
guntas dos parlamentares.

Ele defendeu que, nos casos em que 
haja regras claras em vigor, o Judiciário 
deve respeitar as posições adotadas pelo 
Congresso. “O Judiciário não pode nem 
deve sobrepor sua valoração política à va-
loração de quem foi eleito, de quem tem 
o batismo da situação popular”, disse. Ele 
destacou que a intervenção do Judiciário 
nesses casos só é permitida quando houver 
inconstitucionalidade nas leis aprovadas.

Barroso também disse que direito e po-
lítica deveriam ficar em campos separados, 
mas que, no mundo real, essas áreas se 
encontram em fronteiras de tensão que são 
normais em todas as democracias do mun-
do. “A judicialização das relações políticas 
é inevitável no mundo contemporâneo, 

mas o direito não quer suprimir o espaço 
da política. ”

O até então candidato ao STF disse 
que o direito das maiorias não é soberano 
e deve ser equilibrado com valores como 
a tolerância, a dignidade e o respeito às 
ideias divergentes. “As maiorias podem 
muito, mas não podem tudo”, analisou. 
Ele reiterou sua visão humanista do direito 
e a confiança na Justiça, embora considere 
alguns pontos falhos, como o privilégio no 
atendimento aos ricos.

Ao destacar que grande parte da popula-
ção vive em condições de pobreza, defendeu 
regras penais moderadas e disse que é pre-
ciso valorizar a carreira de defensor públi-
co para garantir iguais condições de defesa 
entre os mais pobres e os mais ricos. Para 
Barroso, a carreira de defensor público pre-
cisa ser elevada ao mesmo status de outros 
profissionais da Justiça para que as pessoas 
que precisam recorrer aos serviços gratuitos 
desses profissionais tenham condições equi-
libradas em soluções judiciais. 

Sobre o direito penal brasileiro, Barroso 
disse que o país precisa de uma legisla-
ção mais rápida e clara para a sociedade. 
“A sensação da sociedade, em geral, é de 
impunidade, mas o Brasil tem a terceira 
ou quarta maior população carcerária do 
mundo. A sociedade brasileira não entende 
bem por que algumas pessoas são presas e 
algumas são soltas no país”, ressaltou. Para 
ele, a interlocução da sociedade com siste-
ma penal não é boa. “O sistema penal se 
aperfeiçoou, junto com o Ministério Público 
e ao Judiciário, mas não na saída e entrada 
desse direito”, avaliou, explicando que tan-
to as polícias quanto a população comum 
não compreendem as regras legais. 

Na sua opinião, é preciso que as po-
lícias sejam mais bem equipadas e trei-
nadas. Além disso, as autoridades bra-
sileiras têm de pensar em mecanismos 
alternativos, como prisão domiciliar, para 
casos em que não existe ameaça para a 
sociedade. 

Ainda respondendo a perguntas sobre 
decisões que impactam diretamente a po-
pulação brasileira em temas da Justiça, 
Barroso explicou que não é um estudioso 
do processo de internação involuntária e 
compulsória de usuários de drogas, mas 
lembrou que o Poder Público tem o de-
ver de proteger a sociedade brasileira. 
“O Poder Público deve respeitar direi-
tos, portanto, a autonomia [do cidadão], 
mas também tem o dever de proteger a 
sociedade. Portanto, se uma pessoa se 
torna um risco para a sociedade, o Poder 
Público deve interferir.” 

Barroso descreveu suas origens para 
defender a pluralidade religiosa. Lembran-
do que é filho de mãe judia e pai católico, 
ele defendeu o direito de representantes 
de todas as religiões se manifestarem, 
desde que isso ocorra de forma pacífica. 
“Um estado laico é o estado que tolera 
e respeita todas as religiões, mas não 

promove nenhuma. Respeito a diferentes 
manifestações.” 

Após uma hora de sabatina, o Plenário 
do Senado aprovou o seu nome para inte-
grar o Supremo pelo placar de  59 a 6. 

CNJ vai apurar tráfico 
de pessoas

O CNJ vai apurar se a estrutura judiciá-
ria está facilitando o tráfico de pessoas por 
ações concretas ou negligência em proce-
dimentos judiciais. A medida foi divulgada 
após audiência do presidente do CNJ com 
o presidente da CPI do Tráfico de Pessoas.

O deputado Arnaldo Jordy informou que 
a CPI vai passar uma lista dos casos sus-
peitos para o CNJ, que poderá abrir pro-
cessos administrativos. Para o parlamentar, 
a CPI tem encontrado facilidades "muito 
estranhas do aparelho de Estado” para o 
tráfico de pessoas, que podem implicar a 
estrutura cartorária, o Judiciário e até o Mi-
nistério Público. “Vamos mandar tudo para 
o CNJ, mas focamos na adoção ilegal de 
crianças, em que parece ter cumplicidade 
ou silêncio exagerado das autoridades e da 
estrutura judiciária em alguns casos”. 

Segundo Jordy, “A adoção normal dura 
até três anos e meio. Não pode ser resol-
vido em um mês como no Paraná e na 
Bahia. Não se faz com essa agilidade sem 
um mínimo de conivência da estrutura ju-
dicante”, analisou. Ele lembrou que alguns 
casos já estão sendo apurados pela Corre-
gedoria do CNJ. 


