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BUROCRACIA EM EXCESSO

GOOGLE DA JUSTIÇA
Peluso lança site
de processos e bens
Endereço traz informações de imóveis e ações judiciais contra pessoas
Brasília

A menos de uma semana de
deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF),
o ministro Cezar Peluso lançou, na sexta-feira, uma cent ra l naciona l de infor mações sobre processos e bens
dos brasileiros.
Uma espécie de Google da Justiça, a central promete fornecer
dados via internet sobre a existência ou não de ações contra as
pessoas e de imóveis.

A

Central Nacional de Informações
Processuais e Extraprocessuais
(Cnipe) foi lançada sem que as informações de todo o país estivessem
disponíveis.De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nesta
primeira fase será possível pesquisar de forma integrada mais de 30
milhões de processos, indisponibi-

CEZAR PELUSO
Presidente do STF

A partir de agora, o
Judiciário se submeterá a
um raio X permanente. E
os resultados deste exame
estarão disponíveis a
qualquer cidadão. O acesso
à informação é um dos
requisitos básicos do
exercício da cidadania nas
modernas democracias.

lidade de bens, protestos cambiais e
ocorrências imobiliárias. O endereço
para fazer as pesquisas é www.cnj.
jus.br/cnipe.
Os dados disponíveis, por enquanto, são parciais e referem-se
aos tribunais de Justiça de Alagoas,

IMPRENSA
Magistrado quer
“habeas-mídia”
São Paulo

Sob a incrível montanha de
ações que desafiam sua corte,
o desembargador Newton De
Lucca, presidente do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região
(TRF3), também poeta e escritor, entregou-se a uma cruzada: defende “irrestritamente” a
criação de um “habeas-mídia”,
segundo sua definição, um mecanismo que seria usado para
“impor limites ao poder de uma
certa imprensa”.

D

e Lucca sugeriu pela primeira
vez o habeas-mídia no discurso
de sua posse, em 2 de abril, perante
plateia de magistrados, advogados,
juristas, três ministros do Supremo
Tribunal Federal – entre eles o novo
presidente da corte máxima, Ayres
Britto –, o cardeal arcebispo de São
Paulo, dom Odilo Scherer, e o vicepresidente da República, Michel Temer (PMDB),que o aplaudiram.
– Seria um instrumento para a
proteção individual, coletiva ou difusa, das pessoas físicas e jurídicas
que sofrerem ameaça ou lesão ao seu
patrimônio jurídico indisponível por
intermédio da mídia – propõe.

NEWTON DE LUCCA
Desembargador

Instrumento para a proteção
individual, coletiva ou difusa,
das pessoas físicas e jurídicas
que sofrerem ameaça ou
lesão ao seu patrimônio
jurídico indisponível por
intermédio da mídia.

De Lucca prevê que o hábeas sirva
“não apenas em favor dos magistrados que estão sendo injustamente
atacados, mas de todo o povo brasileiro, que se encontra à mercê de
alguns bandoleiros de plantão, alojados sorrateiramente nos meandros de certos poderes midiáticos
no Brasil e organizados por retórica
hegemônica, de caráter indisfarçavelmente nazofascista”.
Autor de Pintando o Sete e Odes e
Pagodes, coletâneas de poesias, De
Lucca aﬁrma que já foi“injustamente
atacado, em passado não muito distante”. Aponta para “jornalismo trapeiro que impede a criação de uma
opinião pública livre e legítima”.

Distrito Federal, Paraná, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
A expectativa no CNJ é de que,até
2014, seja possível acessar todos os
processos em tramitação na Justiça
brasileira.Para criar a central,foram
gastos R$ 44,9 milhões. Outros R$
3 milhões serão consumidos com
a prestação de serviços durante
o primeiro ano.
– A partir de agora, o Judiciário se
submeterá a um raio X permanente.
E os resultados deste exame estarão
disponíveis a qualquer cidadão. O
acesso à informação é um dos requisitos básicos do exercício da cidadania nas modernas democracias. Com
o lançamento da Cnipe, o Conselho
Nacional de Justiça oferece contribuição importante à modernização da
Justiça, à consolidação da democracia e à valorização da cidadania em
nosso país. Com esse projeto, o Judiciário aproxima-se ainda mais dos
cidadãos – aﬁrmou.

PÚBLICAS
CPMI

Partidos se mobilizam
para fazer indicações

Os partidos políticos se mobilizam no Congresso Nacional para
indicarem os nomes dos deputados
e dos senadores que irão compor
a comissão parlamentar mista de
inquérito (CPMI) que irá investigar
o empresário Carlos Augusto de
Almeida Ramos,o Carlinhos Cachoeira,e suas relações com autoridades
e outros empresários.Ao todo,a
CPMI de Carlinhos Cachoeira terá
16 senadores,16 deputados titulares
e o mesmo número de suplentes.A
expectativa é que de ela seja protocolada na próxima terça-feira.

FIM DE CARREIRA

Jader diz que não
disputa mais eleição

Aos 67 anos,o senador Jader
Barbalho (PMDB-PA) disse que não
disputará mais eleições.
– Em princípio,não (concorrerei
mais em eleições).Tenho mandato
longo (até 31 de janeiro de 2019).Tem
gente jovem por aí que pode dar sua
contribuição – disse.
O senador foi eleito,em 2010,nove
anos após ter renunciado ao mesmo
cargo para evitar ser cassado por
suspeita de envolvimento em desvio
de dinheiro público.Jader foi barrado
pela Lei da Ficha Limpa,justamente
por ter renunciado.

