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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Antonio Alencar (17ª Vara), Kátia 
Alcântara (NUCJU) e Tércio de Freitas 
(7ª Vara). Amanhã: Marcos Clebe Pro-
feta (Campo Formoso), Mariana Men-
donça Lima (Turma Recursal), Nahon 
Francisco Castro (NUCJU), Gabriel Gon-
çalves (17ª Vara) e João Henrique de 
Araújo (Feira de Santana). Parabéns!!!

O Conselho Nacional de Justiça apro-
vou no último dia 22 de setembro diver-
sos pareceres favoráveis a propostas or-
çamentárias do Judiciário da União para 
2016. As proposições reduziram a previ-
são de gastos em relação à Lei Orçamen-
tária de 2015, especialmente na área de 
projetos, readequando as previsões ao 
atual cenário econômico e diminuindo o 
impacto no Orçamento da União.

“Vivemos um momento econômico 
delicado, temos que prestar atenção em 
propostas de aumento de orçamento e de 
criação de cargos”, disse o presidente do 
CNJ, ministro Lewandowski. “Temos que 
passar um pente fino, mesmo nos parece-
res que vêm da área técnica, para ver se 
os cargos realmente são necessários à luz 
do momento em que estamos vivendo.” 

O plenário analisou seis propos-
tas orçamentárias apresentadas pelo 
STJ, pelo TJDF, pela Justiça Federal, 
pela Justiça do Trabalho, pela Justi-
ça Eleitoral e pela Justiça Militar. Os 
conselheiros seguiram os argumentos 
técnicos favoráveis apresentados pelo 
Departamento de Acompanhamento Or-
çamentário do CNJ, observando que os 
valores estavam em conformidade com 
a legislação vigente, em especial a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.

Reduções e aumentos- Duas das pro-
postas conseguiram reduzir a previsão de 

gastos gerais em relação à LOA de 2015. 
As demais apresentaram aumento de até 
7,17%. Os cortes mais significativos fo-
ram na área de projetos, com redução de 
até 92,41% na Justiça do Trabalho.

A maior previsão de verba (entre 
63,13% e 81,18%) é destinada a gastos 
com pessoal e encargos sociais. O menor 
percentual é reservado a investimentos, 
variando entre 1,56% e 4,20%. Os ór-
gãos também apresentaram propostas 
para despesas futuras com provimento de 
cargos, cuja criação foi proposta em pro-
jetos de lei em tramitação no Congresso.

Carreiras e remuneração - As seis pro-
postas orçamentárias não apresentaram 
dotações individualizadas para reestrutura-
ção de carreiras e revisão de remuneração. 
Para essas despesas, foi incluída reserva 
de contingência de R$ 1,85 bilhão para o 
Judiciário. Essa dotação resultou das ne-
gociações entre o Judiciário e o Executivo 
para dar suporte à aprovação de dois pro-
jetos de lei em trâmite no Legislativo.

O PL 2.648/2015 corresponde ao 
reajuste dos cargos comissionados, da 
extensão do AQ aos técnicos judiciários 
e da implantação de duas das oito par-
celas semestrais do reajuste previsto na 
remuneração básica e na gratificação dos 
servidores. O PL 2.646/2015 dispõe so-
bre subsídio de ministro do Supremo, e 
corresponde ao impacto do reajuste de 
5,5% no valor do subsídio.

Fonte CNJ

CNJ aprova propostas que reduzem 
previsão de gastos para 2016

Justiça Federal quer fixar em 4 anos 
prazo máximo para primeira decisão

A Justiça Federal propôs reduzir o tem-
po máximo de tramitação dos processos 
em 2016. Dessa forma, a primeira de-
cisão deverá ser proferida em até quatro 
anos. Essa foi a proposta elaborada pelo 
grupo de coordenadores e representantes 
desse segmento de Justiça na Rede de Go-
vernança Colaborativa, durante a 2ª Reu-
nião Preparatória do 9º Encontro Nacional 
do Poder Judiciário.

Para isso foram propostos ajustes na 
meta 2 fixada pelo CNJ, conhecida como 
meta da celeridade. Antes, a pretensão 
era identificar e julgar, no ano corrente, 
100% dos processos distribuídos até 31 
de dezembro do quinto ano anterior ao 
corrente, nos primeiro e segundo graus, 
e 100% dos distribuídos até 31 de de-
zembro do quarto ano anterior ao ano 
em curso, e 70% dos distribuídos até 31 
de dezembro  do antepenúltimo ano nos 
JEFs.

Agora, a ideia é acrescentar parâme-
tros mínimos de alcance. Em relação ao 
primeiro e segundo graus, as unidades 
judiciais deverão identificar e julgar, pelo 
menos, 70% dos processos distribuídos 
até o quarto ano anterior ao ano em cur-
so. Já os juizados especiais federais terão 
que identificar e julgar, pelo menos, 90% 
dos feitos distribuídos até o terceiro ano 
anterior ao ano em curso. Por fim, as tur-
mas recursais deverão identificar e julgar, 
pelo menos, 70% dos processos distribu-

ídos até o terceiro ano anterior ao ano em 
curso.

Essa revisão tem a intenção de man-
ter as unidades empenhadas. “Com a 
mudança, temos uma linha de corte 
para ‘passarmos o rodo’ e não deixarmos 
passivos e ao mesmo tempo, avançamos 
no acervo dos processos mais antigos”, 
afirma o juiz federal Marcelo Albernaz, 
que apresentou as propostas da Justiça 
Federal no evento.

O grupo da Justiça Federal também 
debateu no evento os temas estraté-
gicos sugeridos na 1ª Reunião Prepa-
ratória, ocorrida em maio deste ano. 
“Discutimos a efetividade da prestação 
jurisdicional, o sistema penitenciário e 
socioeducativo – com destaque para as 
audiências de custódia, o PJe, as refle-
xões sobre o novo Código de Processo 
Civil, e os conselhos como repositórios 
oficiais de informações em formato 
aberto”, diz o juiz. 

Fonte: CJF.

Encontro de Desenvolvimento para juízes 
federais da Bahia começa hoje

Juíza federal Cynthia Lopes convida colegas para encontro
Por Cynthia de Araújo Lima Lopes

Gostaria de convidar, em nome  
do Comitê de Qualidade de Vida, to-
dos os colegas magistrados para o I 
Encontro de Desenvolvimento para 
Juízes Federais da Bahia que acon-
tece hoje, quinta-feira, das 13:30 às 
17:30 na sala de treinamento do 3º 
andar do Fórum Teixeira de Freitas.

Considero essa uma oportunida-
de excelente, na medida em que vai 
tratar de uma qualificação nossa, 
de magistrados. Muitos juízes ad-
ministram  bem  as unidades, mas 
de modo  intuitivo, sem ter tido um 
preparo específico para exercê-lo ade-
quadamente, otimizando a  gestão de 
talentos e  incentivando   outras habi-
lidades importantes para o exercício de 
um bom trabalho à frente da unidade 
jurisdicional.   

Acredito que, mesmo intuitivamente, 
muitos juízes conseguem realizar um 
bom trabalho mas, sem dúvida alguma, 
conseguiriam um resultado nessa área 
muito melhor  se devidamente qualifi-
cados a tanto.

Considerando que existe essa opor-
tunidade aqui dentro da nossa Seção 
Judiciária, a oferta desse curso é uma 
oportunidade imperdível para  melho-
rarmos  enquanto administradores e 
gestores. 

O fruto desse trabalho não está ape-
nas no servidor porque o juiz também 
ganha, e muito, com a melhoria do am-
biente de trabalho.

Logicamente, nenhuma das nossas 
unidades funciona idealmente e admi-

nistrar é também lidar com a es-
cassez de recursos humanos.

Hoje, a Justiça Federal atraves-
sa um período de tensão, com a 
questão do reajuste dos vencimen-
tos dos servidores. Acredito que o 
momento atual que os servidores 
estão atravessando, com uma de-
fasagem salarial muito grande, 
passando por uma greve de três 
meses, leva a uma preocupação 
dos juízes quanto a  possíveis es-
tremecimentos.

Assim, o momento é ideal para 
esse curso, é a oportunidade tam-

bém para o resgate dessas relações que 
eventualmente sofreram desgastes.

Por isso,  quero convidar  os colegas, 
por entender que todos só temos a ga-
nhar, juízes e servidores. O ideal seria 
que os juízes das Subseções se deslo-
cassem até Salvador. Seria muito impor-
tante a presença deles aqui já que  eles 
têm a necessidade desse curso muito 
mais acentuada, uma vez que  admi-
nistram  unidades bem maiores e mais 
complexas nas subseções.

TJ poderá retomar 
debate da progressão 

de magistrados baianos
O Conselho Nacional de Justiça re-

adequou liminar para permitir que o 
Tribunal de Justiça da Bahia retome 
discussão sobre anteprojeto de lei local 
que pretende alterar critério de progres-
são de magistrados na carreira, esta-
belecendo a precedência da remoção 
sobre a promoção por antiguidade e a 
remoção sucessiva. 

O Plenário analisou liminar concedida 
pelo relator, conselheiro Carlos Eduardo 
Dias, que suspendeu a tramitação do an-
teprojeto TJ-ADM n. 2015/06284 até o 
julgamento definitivo de outros processos 
sobre o tema no CNJ. Autor de voto vis-
ta pendente nesses casos, o presidente 
do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, 
disse que a matéria “tem caráter insti-
tucional importante” e que trará seu en-
tendimento a plenário o mais brevemente 
possível para encerrar o debate. 

Ao retificar a liminar, o plenário en-
tendeu que o CNJ não poderia impedir 
o TJBA de tratar matéria de sua compe-
tência, ainda que o Conselho também 
esteja discutindo o assunto.  No entan-
to, os conselheiros observaram que a 
corte baiana deve aguardar decisão do 
CNJ para levar possível proposta ao Po-
der Legislativo.


