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CAD) e Walney Silva Netto (Barreiras).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Supervi-
são, redação, revisão, fotos e distribuição: Luiz 
Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 25 exemplares. 
Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 
3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Edição n. 180
 Tribunal disponibiliza relatórios com 

dados da gestão do Pro-Social;  Polo da 
Unicorp em Manaus realiza primeiras ati-
vidades;  Subseção de Varginha ganha 
nova sede e inaugura mais uma vara fede-
ral;  Comitê Justiça Sustentável promo-
ve distribuição de material educativo em 
comemoração ao Dia Mundial da Água;  
Amazonas e Roraima contam agora com 
turma recursal permanente para dar mais 
agilidade no trâmite processual;  Partici-
pe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

UniCorp com inscrição
para dois novos cursos

Estão abertas até amanhã, 26/03, as 
pré-inscrições para dois cursos virtuais da 
UniCorp: Português Instrumental II - Con-
cordância e Regência Verbal e Direito Pre-
videnciário I - Lições iniciais de Direito Pre-
videnciáerio.

As pré-inscrições devem ser feitas no 
portal do TRF1. Ambos os cursos são na 
modalidade virtual com tutoria. O Curso 
de Português tem 12 vagas para a nossa 
Seção Judiciária, carga de 30 horas e será 
realizado de 7/4 a 14/5.

O curso de Direito Previdenciário tem 
carga de 20 horas e será realizado de 7/4 
a 14/5 com 10 vagas para esta Seccional.

Informações adicionais estão no por-
tal do TRF1 ou por meio do telefone (61) 
3410-3944.

Não será permitida a inscrição em mais 
de um curso simultaneamente e está vedada 
a participação de servidores que estejam de 
férias ou usufruindo alguma licença em pe-
ríodo coincidente com a realização do curso.

Segundo a IN 13-02 – Programa de 
Capacitação, o servidor que Programa de 
Capacitação, o servidor que desistir de 
participar de evento de capacitação, sem 
a devida justificativa junto à área de De-
senvolvimento de Recursos Humanos ou 
sem a  apresentação de atestado médico 
homologado, terá vedada a participação 
em outro evento durante o transcorrer de 
um ano da interrupção.

CNJ fortalece 1ª instância 
transferindo verbas e servidores

O Conselho Nacional de Justiça vai 
determinar a transferência de verbas e de 
servidores dos Tribunais de Justiça para a 
1ª instância. O objetivo é reequilibrar o Ju-
diciário, pois 90% dos 92 milhões de pro-
cessos em tramitação no país estão na 1ª 
instância e, apesar disso, ela tem menos 
funcionários e menos verbas do que a 2ª 
instância. 

Enquanto os Tribunais de Justiça são 
verdadeiros palacetes estaduais com colu-
nas de mármore e piso de granito, na 1ª 
instância, há salas sem sequer tomadas 
para ligar computadores. 

A transferência será obrigatória e vai 
atacar o terceiro "feudo" de poder dentro 
do Judiciário: a desproporção na distri-
buição de dinheiro e de funcionários à 
Justiça dos Estados. O primeiro "feudo" 
foi o nepotismo, que foi derrubado na 
primeira decisão do CNJ, em 2005. O 
segundo foi o fim dos auxílios que per-
mitiam a juízes ganhar mais do que o 
teto do funcionalismo. O CNJ suspendeu 
o pagamento de verbas consideradas es-
drúxulas, como o auxílio a magistrados 
que eram coordenadores de serviços tele-
fônicos dentro de tribunais. 

A alocação de verbas é considerada 
como o terceiro "feudo", já que é difícil con-
trolar a distribuição de dinheiro e de fun-
cionários dentro do Judiciário dos Estados. 
Mais influentes, os TJs controlam as verbas 
e obtêm mais servidores. 

A transferência partiu de uma avalia-
ção do presidente do CNJ e do STF, minis-
tro Joaquim Barbosa, de que é "premente 
a necessidade de conferir um novo olhar 
ao primeiro grau". "É preciso direcionar 
os olhos e as atenções para a porta de 
entrada da Justiça", disse Barbosa, du-
rante um encontro nacional do Judiciário, 
no qual defendeu mais recursos para a 1ª 
instância. 

O corregedor-geral de Justiça, minis-
tro Francisco Falcão, também contesta o 

orçamento destinado à 1ª instância. "Em 
alguns tribunais, há investimentos altíssi-
mos nas sedes, com a construção de ver-
dadeiros palácios e, às vezes, mordomias 
exacerbadas, em detrimento de uma 1ª 
instância sucateada", afirmou Falcão, em 
sessão do CNJ. 

A realocação de servidores será fixada 
por resolução a ser votada, em abril pró-
ximo, a partir de estudo encomendado por 
Barbosa. O documento mostra que o Judi-
ciário está torto. 

"Onde há mais processos, há menos 
servidores; onde há menos processos, há 
mais servidores", disse o relator da reso-
lução no CNJ, conselheiro Rubens Curado. 
Segundo ele, há estados com desembar-
gadores com 20 funcionários no gabinete, 
enquanto alguns juízes de 1ª instância não 
têm nenhum. O estudo mostrou que, em 
média, os servidores da 1ª instância tra-
balham 30% a mais dos que os da 2ª. A 
diferença é que cada servidor da 1ª baixa 
133 processos por ano, enquanto os da 2ª 
baixam 102 ações anuais. Os juízes da 1ª 
também trabalham mais: 1.606 processos 
baixados por ano contra 1.403 dos magis-
trados da 2ª. 

O relator da resolução no Conselho 
Nacional de Justiça, conselheiro Rubens 
Curado, comparou o Judiciário como um 
hospital público em que o setor de emer-
gência, no térreo, tem cinco médicos para 
atender 100 pessoas, enquanto 50 médi-
cos trabalham com 25 pacientes nos leitos 
dos andares de cima. 

A resolução fixa critérios objetivos 
para mudar esse quadro. Ela determina 

que o número de servidores será propor-
cional à quantidade de processos. Se, por 
exemplo, um Estado tiver um milhão de 
processos, mil servidores para analisá-los 
e 80% desse volume estiver na 1ª ins-
tância, então, 800 servidores terão que 
trabalhar lá. 

O texto também estabelece que, 
quando a taxa de congestionamento da 
1ª instância for 10% maior do que a da 
2ª, o TJ terá que providenciar a distri-
buição de servidores para lá. Os tribu-
nais terão que garantir pelo menos um 
funcionário em comissão para cada juiz 
de 1ª instância. O orçamento dos tribu-
nais terá que ser proporcional ao número 
de processos. 

Curado disse que os dados do estu-
do mostram que os juízes brasileiros são 
muito produtivos. Na média, eles baixam 
1.628 processos por ano. Dividindo esse 
número por 365 dias, o resultado é que 
cada juiz brasileiro decide 4,4 processos 
por dia. "O problema é que ainda assim 
os juízes não dão conta da demanda", 
avaliou o conselheiro. Para zerar o esto-
que total de 92,2 milhões de processos, 
o Judiciário teria que ficar quatro anos 
sem receber uma causa e, além disso, 
manter o recorde de produtividade obtido 
em 2012, quando a 1ª instância conluiu 
23,1 milhões de ações.

A Morte de Marrat 
Por Jacques-Louis David e Vik Muniz 

O premiado documentário Lixo Extraordinário mostra 
o trabalho do artista plástico brasileiro Vik Muniz junto a 
catadores de lixo. Aqui, vemos sua versão para o famo-
so quadro “A Morte de Marrat”, de Jacques-Louis David, 
maior representante do neoclassicismo e pintor oficial de 
Napoleão Bonaparte. 

Vik Muniz é um artista conhecido internacionalmente. 
Radicado em Nova York, desde os anos 80 desenvolve 
trabalhos que fazem uso da representação de imagens a 
partir de materiais como açúcar, chocolate, catchup e lixo.

Se David usou óleo sobre tela para imortalizar a célebre 
cena da morte do filósofo e panfletário revolucionário fran-
cês, Muniz se valeu de objetos encontrados no lixo para 
retratar Sebastião dos Santos (Tião), catador de lixo de um 
aterro sanitário do Rio. 

No filme Lixo Extraordinário, Tião viaja com Muniz para 
uma importante casa de leilões em Londres e chora quan-
do uma foto, baseada em sua pose como Marrat em uma 
banheira encontrada no aterro, é arrematada por 45 mil 
dólares. A obra de David está no museu de belas artes de 
Bruxelas.

É por isso que é necessário se prestar atenção às ima-
gens de Muniz.  Artistas plásticos não chegam ao ápice 
de uma carreira  sem terem um vocabulário visual bem 
cultivado, sem terem guardados na memória o impacto 
das obras de arte que os precederam e seus significados.

Obra-prima da Semana


