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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Aline Trevisan Duarte (DIREF), 
Tales Eduardo de Souza Salu (Vitoria 
da Conquista), Carlos Marçal de Arru-
da (Paulo Afonso) e Rosane Santiago 
Alves (Pro-Social). Amanhã: Tatiana 
de Almeida Granja (7ª Vara), Lindóia 
Ribeiro Santana (11ª Vara) e Joemis-
son Pereira de Oliveira (1ª Vara).

Parabéns!

Participe da pesquisa 
de avaliação do

Justiça Federal Hoje
O Justiça Federal Hoje acaba de al-

cançar a marca de 5 mil edições, em 
quase 22 anos de existência. Por este 
motivo, a pesquisa a fim de avaliar os in-
teresses do público conquistado ao longo 
desses anos terá duração de 4 semanas, 
para que possamos alcançar o maior nú-
mero de leitores.

Para responder as questões, basta 
acessar o link que consta no e-mail en-
viado para todos os magistrados, servido-
res, estagiários e terceirizados da SJBA.

Recomenda-se utilizar o navegador 
Google Chrome, para obter uma melhor 
visualização da pesquisa.

O Justiça Federal Hoje agradece a sua 
participação, afinal, ele é feito para você!

CNJ lança plataforma para facilitar 
monitoramento das Metas do Judiciário

Acompanhar o cumprimento das Me-
tas do Judiciário ficou mais fácil. A partir 
de agora, os dados das metas podem ser 
visualizados, em tempo real, na página 
eletrônica do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). 

A nova plataforma, chamada de 
Painel de Resultados das Metas Nacio-
nais, traz uma série de funcionalidades 
e já permite observar que a maioria dos 
segmentos de justiça cumpriram, até o 
momento, mais de 100% da meta 1 de 
2018.

As Metas do Judiciário são coorde-
nadas pelo CNJ e servem para nortear 
a atuação dos tribunais do País para o 
aprimoramento da prestação de serviços 
da Justiça.

A plataforma permite ao usuário mo-
nitorar cada tribunal especificamente, 
segmentando por metas e por instância. 
É possível também fazer cruzamento de 
dados entre tribunais e instâncias, e ex-
portar as informações para uma planilha 
do Excel.

O Departamento de Gestão Estratégi-
ca informa que o painel será cada vez 

mais aperfeiçoado, disponibilizando no-
vos gráficos e permitindo mais análises 
dos dados.

METAS

A adoção do sistema de Metas do 
Poder Judiciário tem contribuído para 
o aumento da produtividade dos tri-
bunais brasileiros. Neste ano, os tri-
bunais trabalham com oito Metas Na-
cionais do Poder Judiciário. A meta 
1 estabelece que se deve julgar mais 
processos que o número de processos 
distribuídos.

A meta 2 trata do esforço em jul-
gar processos mais antigos, já a meta 
3 visa aumentar os casos solucionados 
por conciliação (Justiça Federal e Justi-
ça do Trabalho). Na sequência, a meta 
4 trata da priorização do julgamento de 
processos relativos à corrupção e impro-
bidade administrativa, a meta 5 visa im-
pulsionar processos à execução (Justiça 

Estadual, Justiça Federal e Justiça do 
Trabalho).

As metas 6 e 7 tratam, respectiva-
mente, da priorização do julgamento de 
ações coletivas e da priorização do julga-
mento dos processos dos maiores litigan-
tes e dos recursos repetitivos. Por fim, a 
meta 8 trata do fortalecimento da rede 
de enfrentamento à violência domésti-
ca contra as mulheres (Justiça Estadu-
al). Conheça as Metas de 2018 no link: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arqu
ivo/2018/01/8d31f5852c35aececd9d4
0f32d9abe28.pdf

RESULTADO PARCIAL

No acumulado até a última sexta-feira 
(22/6), o Painel de Resultados das Metas 
Nacionais mostra que a Meta 1 tem sido 
cumprida, atingindo o percentual acima 
de 100%. O destaque está na justiça 
do trabalho (136%) e a justiça eleitoral 
(116%).

A meta 8, que trata sobre a vio-
lência contra a mulher e que é acom-
panhada de perto pela presidente do 
CNJ, ministra Cármen Lúcia, está com 
percentual de cumprimento de 82,5%. 
Em agosto acontecerá a 11ª Semana 
pela Paz em Casa, período no qual os 
tribunais fazem mutirão para acelerar 
o julgamento dos processos relativos à 
violência doméstica.  

O Painel de Resultados das Metas 
Nacionais pode ser conferido no link: ht-
tps://bit.ly/2KlLbUk

Fonte: CNJ

 Expediente da SJBA 
terá turno único 

amanhã, dia 27/06

O horário de funcionamento da Seção 
Judiciária da Bahia e subseções judiciá-
rias vinculadas a Justiça Federal da 1ª 
Região nesta quarta-feira, dia 27 de ju-
nho, será das 7h30 às 13h, no horário 
oficial de Brasília/DF. A mudança, esta-
belecida pela Portaria Presi 6249817, 
ocorre em razão do jogo da Seleção Bra-
sileira na Copa do Mundo 2018, que 
está previsto para as 15h.

Os prazos processuais iniciados ou 
completados nesse dia deverão ser pror-
rogados para o dia 28 de junho, quinta-
-feira. A apreciação de ações, proce-
dimentos e medidas de urgência que 
visem evitar perecimento de direito será 
mantida.

Fonte: TRF1

Terceirizados da CS 
comemoram mais um

São João na SJBA

Os prestadores de serviço da empre-
sa terceirizada CS Gestão & Serviço se 
reuniram mais um ano, no 3º subsolo do 
Prédio-Anexo, para confraternizar os fes-
tejos de São João. Na foto acima, vemos 
alguns funcionários juntamente com o 
cabo de turma da empresa, Eron Pereira, 
também responsável pela organização do 
lanche junino.


