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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes – Hoje: Mucio da 
Cunha (Barreiras), Evandro Kappes 
(Bom Jesus da Lapa), Floripes Feitosa 
(NUCAF), Jacqueline Benevides (Jua-
zeiro), Macio Profeta (NUCJU), Ikaro 
Amorim  (6ª Vara) e Vitória Argolo (Tur-
ma Recursal). Amanhã: Cláudio Santa-
na dos Santos (Barreiras), Andreia Di-
niz Feitosa (Itabuna) e Vagner Campelo 
Menezes Filho (NUCJU). Parabéns!!!

O Tocador de Pífano 
De Claude Manet

Esta tela de Manet, foi recusada no Salão Ofi-
cial de Paris, sob dominação do estilo neoclássico. 
Ela apresenta um menino humilde, dando-lhe a im-
portância que os membros da Academia Oficial de 
Paris não aceitavam. O menino está vestido com o 
uniforme dos filhos dos oficiais das tropas da Guar-
da Imperial de Napoleão III. O júri criticou o fato de 
Manet ter dado à tela um formato grande (160 x 
97cm) como se fosse uma pintura histórica, e por 
ter feito o retrato de uma criança desconhecida, 
como se fosse de alguém famoso.

Percebe-se, nesta tela, a admiração que Manet 
tinha pela pintura dos mestres antigos, em espe-
cial, Diego Velázquez. O quadro é inspirado nos 
retratos de grande comprimento do pintor espa-
nhol. O escritor Émile Zola escreveu um grande 
ensaio em defesa desse quadro. O menino que 
toca a flauta está disposto em um espaço que não 
descreve nada, além do próprio menino. Não há 
objetos, nem um ambiente, ou mesmo uma paisa-
gem onde ele pudesse estar. A obra hoje faz parte 
do acervo do Museu d’Orsay em Paris.

Obra-prima da Semana

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

Dr. Theóphanes de Aguiar Souza, pai 
do servidor Emerson de Aguiar Souza, 
diretor de Secretaria da Vara de Paulo 
Afonso, ocorrido  em Itabuna, em decor-
rência de trombose, insuficiência renal e 
respiratória. Advogado com cerca de 50 
anos de militância nas comarcas do Sul 
da Bahia, faleceu aos 74 anos deixan-
do viúva, filhos e netos. O sepultamento 
ocorreu no sábado, 24/05,  em Itabuna.

Seção Judiciária lança o Projeto Conexão

O diretor do NUCJU, Sidinei José de 
Souza apresentou aos diretores de Se-
cretaria de Varas de Salvador e também 
aos diretores das Secretarias das Sub-
seções Judiciárias do interior, por meio 
de videoconferência, o Projeto Conexão.

Concebido pela diretora da Secretaria 
Administrativa, Sandra Barco Nogueira, 

com o apoio da Direção do Foro, o Proje-
to Conexão teve seu lançamento oficiali-
zado na última sexta-feira, 23/5, na Sala 
de Treinamento, 

Na ocasião, uma dezena de diretores 
de Secretarias de varas da Capital conhe-
ceram o projeto definido pelo diretor do 
NUCJU como um modo prático e eficien-

te de implementar a troca de informa-
ções entre varas da capital e do interior 
visando além da permuta de boas práti-
cas, à solução de problemas e dúvidas 
porventura existentes.

A concepção do projeto leva em con-
ta o crescimento do número de unidades 
da Justiça Federal no interior do Estado, 
atualmente com 15 Subseções e 19 va-
ras, a dimensão geográfica da Bahia e a 
natural distância entre as varas do inte-
rior e a sede e o fato de que as varas 
de subseções têm competências cível, 
criminal, fiscal e de JEF.

Compareceram ao lançamento, além 
do diretor do NUCRE, Luiz Quaresma de 
Mello Neto, os diretores de Secretaria da 
4ª, 6ª, 8ª, 12ª, 13ª, 15ª, 19ª, 20ª, 21ª 
e 23ª Varas. Todos se mostraram extre-
mamente receptivos e dispostos não ape-
nas a trocar experiências ou tirar dúvidas 
dos colegas das varas mais novas, mas 
mesmo aprender com eles. 

Os diversos diretores de Secretaria 
aprovaram a concepção do projeto, como 
declararam os diretores de Secretaria da 
21ª e da 23ª Varas, Paulo Emílio Couti-
nho e Clemente Nascimento Filho, am-
bos já tendo passado por duas Subse-
ções Judiciárias do interior e sabedores 
da necessidade de troca de experiências 
com os colegas da capital.

Na oportunidade, os diretores apro-
veitaram para estabelecer a prática de se 
reunirem com periodicidade para discutir 
as questões comuns a todos.

TRF1 mantém sentença da Subseção 
de Feira de Santana e nega 
indenização a correntista

O TRF1 negou provimento à apelação 
de um correntista da Caixa contra a sen-
tença da 1ª Vara da Subseção de Feira de 
Santana que negou ao autor indenização 
por danos morais pelo não recebimento de 
empréstimo na data prevista. A 5ª Turma 
considerou que os danos morais são devi-
dos somente quando a dor sofrida exceda 
os limites normais do dia a dia.

O requerente tinha um contrato de 
empréstimo com a CEF e fez outro, de 
valor mais alto, para comemorar as fes-
tas de fim de ano. Para isso, antecipou 
13º e férias para quitar a primeira dívida 
e conseguir o novo crédito. Porém, o em-
préstimo só foi creditado no dia 28/12.

Objetivando indenização por danos 
morais, já que não pôde realizar as fes-
tas de fim de ano como pretendia, alegou 
que o gerente da instituição havia afirma-
do que o dinheiro seria depositado antes 
do Natal, se ele quitasse a antiga dívida. 

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
de Feira de Santana julgou improcedente 
o pedido por entender que, já que o di-

nheiro foi creditado antes do Ano Novo, 
não houve prejuízo para o demandante.

O correntista recorreu ao TRF1 argu-
mentando que tinha sido induzido a qui-
tar o primeiro financiamento para obter 
outro, que fez uso de todo seu crédito sa-
larial, gratificações e 13º salário na qui-
tação, de forma que, não tendo o novo 
empréstimo saído no prazo estipulado, 
sofreu transtornos, pois teve frustrados 
os festejos de fim de ano e, em decorrên-
cia disso, teve sua saúde abalada. 

O relator, juiz federal Evaldo de Olivei-
ra Fernandes, afirmou que a contratação 
de empréstimos bancários está sujeita 
a entraves burocráticos, demandando 
maior tempo para concretização mas 
o autor preferiu se arriscar e esperar a 
consumação do novo crédito, em valor 
mais elevado. Também a alegação do 
correntista de que teria sofrido proble-
mas de saúde foi rejeitada pelo juiz Eval-
do Fernandes. “Note-se que os relatórios 
médicos não evidenciam relação entre 
o problema de saúde e o dano alegado 
pelo autor, eis que remetem a junho e 
julho/1995 e março/2002”, destacou.

Fonte: TRF1

CNJ aprova resoluções 
para melhoria do 1º grau

O CNJ aprovou duas resoluções para 
estudar medidas voltadas à melhoria da 
Justiça de 1º grau. As resoluções buscam 
atacar algumas das causas do mau fun-
cionamento da primeira instância.

A primeira resolução institui a Polí-
tica Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição e estabelece 
nove linhas de atuação que visam a me-
lhorar a qualidade, a celeridade e a efeti-
vidade dos serviços da instância onde há 
a maior taxa de processos não finalizados 
e a maior carga de trabalho. 

A resolução determina a adequação 
do orçamento, a equalização da força de 
trabalho entre 1ª e 2ª instância e a ga-
rantia de infraestrutura e tecnologia apro-
priadas ao funcionamento das unidades.

A prevenção e racionalização de lití-
gios, inclusive na distribuição equitativa 
de processos entre as varas, é outra meta 
a ser alcançada. A resolução determina a 
formação contínua de juízes e servidores 
nas competências relativas às atividades 
do 1º grau e a elaboração de estudos so-
bre causas e consequências do mau fun-
cionamento da Justiça de 1ª instância de 
modo a auxiliar na tomada de decisões.

A norma prevê ainda que formas de re-
conhecimento, valorização ou premiação 
de boas práticas, projetos inovadores e 
participação destacada de magistrados e 
juízes no desenvolvimento da Política po-
derão ser instituídos pelo CNJ e tribunais.

Fonte: CNJ


