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Aniversariantes
Hoje: Thais Ribeiro Valladares (23ª 
Vara), Keila Oliveira (Guanambi), 
Matheus Arruda Gomes (Alagoinhas) 
e Nilton Correia Filho (3ª Vara). 
Amanhã: Silvana Letícia Barbosa 
(NUCJU), Sueli Gaspar (10ª Vara), 
Glauber Novaes de Sousa (Itabuna), 
Messias Barreto de Meira (Bom Jesus 
da Lapa), Ronaldo do Carmo Assun-
ção (CS Gestão & Serviço), Fernando 
Sampaio (CEF) e Silania Queiroz Car-
neiro (VIPAC).Parabéns!
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Começa amanhã IX Seminário 
Internacional Brasil/Argentina

Acontece amanhã e quinta-feira (dias 
23 e 24/11) o IX Seminário Internacio-
nal Brasil/Argentina com o tema “Direitos 
Humanos, Garantias e Justiça: Impactos 
das decisões judiciais no Novo CPC e do 
Projeto CPP no Sistema Judicial Brasileiro 
(Abordagem Multidisciplinar)”, com coor-
denação dos professores doutores Wilson 
Alves de Souza e Maurício Góes. 

O evento tem lugar no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade a partir das 13h45 
com direito a certificado. As inscrições são 
feitas por meio do endereço www.jfba.jus.
br/processos/seder_2014_2/seminario/ e 
será necessário doar 1 kg de alimento não 
perecível que será entregue a uma entida-
de carente.

No dia  23/11, haverá abertura oficial 
com a juíza federal Cláudia Tourinho Scar-
pa, diretora do Foro, seguida de sete pales-
tras durante a tarde e, ao final, um debate.

1. Maurício Dantas Góes: “Principais 
alterações do Novo Código de Processo Ci-
vil no regime jurídico dos recursos cíveis”;

2. João Glicério de Oliveira Filho: “O 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica no CPC/2015 como garan-
tia de acesso à justiça”;

3. Vera Mônica de Almeida Talavera: 
“Impactos do Novo CPC na fase de instru-
ção do processo do trabalho”;

4. Sebastian Borges de Albuquerque 
Melo: “Delação premiada e direitos fun-
damentais”;

5. Juliana Damasceno e Santos: “A 
irracionalidade jurídica das propostas de 
modificação legislativa em matéria penal 
no pacote anticorrupção do MPF (Projeto 
de Lei n. 04850/2016): uma corrupção 
das bases democráticas da Teoria do Ga-
rantismo Penal”;

6. Bruno Cesar Coelho:“A jurisprudên-
cia defensiva dos tribunais superiores como 
condicionante ilegítima do acesso à justiça”;

7. Daniel Guimaraes Silva Roman - Ad-
vogado da CAIXA: “O Princípio da Preser-
vação das Empresas, o Estímulo à Ativida-
de Produtiva e o Novo Estatuto das Micro 
e Pequenas Empresas à luz da Reforma da 
Lei Complementar 155 de 27/10/2016”.

No dia 24/11 acontecerão cinco pales-
tras, debate, encerramento e lançamento 
do livro: “Barajar y dar de nuevo: Trabajos 
sobre temas de derecho, de sociología y de 
historia jurídicas, dedicados a la Profesora 
Dra. Andrea Gastron sob coordenação dos 
professores Wilson Alves de Souza e Ricardo 
Rabinovich-Berkman. Editora Dois de Julho 
- Apresentação: Marta Biagi, Ricardo Rabi-
novich-Berkman e Wilson Alves de Souza.

As cinco palestras da quinta feira serão:

1. Luiza Lomba: “Impactos no sistema 
recursal trabalhista decorrentes do novo 
CPC”;

2. Wilson Alves de Souza: “Devido pro-
cesso, jurisdição e competência no Esta-
do constitucional democrático: reflexões 
sobre a garantia de que “ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente”;

3. Andrea Laura Gastron: “Uma leitura 
interdisciplinar entre o corpo e a justiça”;

4. Marta Biagi: “Qual é o problema que 
se debate em torno do direito humano à 
água? Perspectiva sócio-ambiental de um 
tema jurídico-político”;

5. Ricardo Rabinovich-Berkman: “Ca-
taclismo e Estado de Direito: Advertências 
do cinema pós-apocalíptico”.

O evento, mais uma vez, tem a orga-
nização da ASSERJUF e realização da 
UFBA, Justiça Federal da Bahia, UNIJOR-
GE e UNICORP. O patrocínio é da Caixa 
Econômica Federal e apoio institucional 
da Editora Dois de Julho e Instituto Baiano 
de Pesquisas e Estudos Jurídicos.

A Justiça Federal teve o segundo me-
lhor desempenho em 2015 no índice de 
produtividade comparada, que mede a efi-
ciência relativa de cada segmento da Jus-
tiça, ficando atrás somente dos tribunais 
superiores. 

Cada juiz federal teve, em média, 
2.169 processos resolvidos no ano passa-
do. O resultado se estende aos servidores 
da Justiça Federal, com uma média de 
177 processos por servidor, o que também 
representa o 2º lugar na produtividade do 
judiciário.

Os resultados fazem parte do relatório 
Justiça em Números, ano-base 2015, do 
CNJ. O conteúdo já está disponível no Ob-
servatório da Estratégia da Justiça Federal, 
iniciativa do Conselho da Justiça Federal, 
destinada a acompanhar, monitorar, moti-
var e comunicar as ações vinculadas à es-
tratégia da Justiça Federal.

Embora apresente um alto índice de 
produtividade, a Justiça Federal, dentre os 
segmentos do Poder Judiciário, foi a que 
enfrentou a maior carga de trabalho por 
magistrado em 2015 – foram 14.764 pro-
cessos por juiz, em média, no 2º grau, e 
7.532 processos por juiz, em média, no 1º 
grau.

Em 2015, foram baixados na Justiça 
Federal cerca de 3,6 milhões de proces-
sos e proferidas 3,1 milhões de sentenças. 
Quase 50% dos processos trata de ques-
tões previdenciárias, em especial ao bene-
fício de auxílio doença. Na parte criminal, 
cerca de 115 mil casos foram soluciona-

Justiça Federal teve segundo 
melhor desempenho em 2015 

dos, dentre esses, mais de 5 mil processos 
envolvendo crimes contra a administração 
pública e ações cíveis de improbidade.

Os dados também revelam que a maior 
movimentação de processos se concentra no 
primeiro grau de jurisdição, que representou 
80% dos casos tramitados em 2015, sen-
do os Juizados Especiais Federais (JEFs) os 
responsáveis pela maior demanda, com cer-
ca de dois milhões de sentenças.

O que entra e sai no orçamento - Cer-
ca de R$ 10 bilhões correspondem às 
despesas da Justiça Federal em 2015. 
Deste total, R$ 8,9 bilhões foram gastos 
com recursos humanos e cerca de R$ 1 
bilhão com a máquina pública, sendo R$ 
205 milhões aportados em melhorias na 
Tecnologia da Informação. Embora tenha 
sido percebido um aumento na despesa 
com pessoal, a despesa com pessoal ati-
vo atingiu o menor valor percentual desde 
2009, enquanto o gasto com pessoal ina-
tivo atingiu o maior percentual em 2015.

O relatório ainda demonstra que foram 
arrecadados pela Justiça Federal cerca de 
24 bilhões, a maior arrecadação desde 
2009. “Este é o único segmento de Jus-
tiça capaz de retornar aos cofres públicos 
quantia superior ao despendido”, ressaltou 
o relatório. A maior parte dessas receitas - 
23,9 bilhões, correspondente a 99,6% do 
total, decorre dos processos de execução 
fiscal, ou seja, cobranças de impostos de-
vidos à União, não pagos na esfera admi-
nistrativa.

Fonte: CJF

Resolva seus conflitos na Justiça
de modo rápido, eficiente e econômico
SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO           
DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016

De 21 a 25/11 acontece a 11ª Edi-
ção da Semana Nacional da Conciliação, 
mobilização nacional promovida anual-
mente pelo Poder Judiciário para buscar 
soluções alternativas aos conflitos apre-
sentados à Justiça. Assim como a me-
diação, a conciliação é orientada pela 
Resolução n. 125/2010, do CNJ, que 
instituiu a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de in-
teresses no âmbito do Poder Judiciário.

Os princípios orientadores da Política 
Nacional de Conciliação do CNJ incluem 
informalidade, simplicidade, economia 
processual, celeridade, oralidade e fle-

xibilidade processual. Os conflitos resol-
vidos pela via da conciliação dispensam 
a atuação imediata de advogados e do 
juiz, que apenas homologa os acordos. 
É um meio prático, que torna as partes 
em litígio protagonistas da solução das 
demandas levadas à Justiça.

No ano passado, a Semana Nacional 
da Conciliação envolveu 3,1 mil magis-
trados, 968 juízes leigos, 5 mil conci-
liadores e outros 5,2 mil colaboradores 
em 47 tribunais. As 354 mil audiências 
realizadas resultaram em 214 mil acor-
dos (60% de composição). Os acordos 
firmados representaram um montante 
de R$ 1,645 bilhão.

Fonte: CNJ


