
Aniversariantes
Hoje: Anete Mendonça Ribeiro e Elisa-
bete Costa Medina (ambas do NUCJU). 
Amanhã: Ana Paula de Mello Borba (22ª 
Vara), Paulo Emilio Oliveira Coutinho  
(2ª Vara de Vitória da Conquista), Ro-
sane Maria Carvalho da Silva (NUCJU), 
Paulo Augusto Rocha de Lima (Campo 
Formoso), Raissa dos Santos Nascimen-
to (Juazeiro) e Tarzilia Mirtes de Souza 
Barbosa (Guanambi). 
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NUCRE informa sobre 
a validade de cursos 

para recebimento de AQ
O Núcleo de Recursos Humanos des-

ta Seccional informa aos servidores que, 
conforme decisão da Secretaria de Recur-
sos Humanos do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, os cursos promovidos pelo 
CENEDI, Centro de Educação à Distância, 
sem a interveniência do TRF da 1ª Região, 
não são compatíveis com os métodos de 
transmissão do conhecimento, avaliação e 
aferição de desempenho adotados no Tri-
bunal e não serão aceitos para fins de rece-
bimento do Adicional de Qualificação.

Em Ilhéus, ministra Eliana Calmon defende 
valorização dos juízes de primeira instância
A ministra Eliana Calmon fez uma de-

fesa veemente do trabalho da magistratu-
ra de primeiro grau ao abrir o Curso Práti-
co sobre Improbidade Administrativa em 
Ilhéus. Diretora-geral da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados Ministro Sálvio de Figueiredo, 
a ministra reconheceu os obstáculos en-
frentados pelos juízes de localidades me-
nores para levar a cabo o julgamento das 
ações de improbidade.

"Tenho consciência de que, em mui-
tos municípios, os juízes trabalham em 
prédios e com servidores cedidos pela 
prefeitura. Isso é um constrangimento 
enorme, pois como os magistrados vão 
julgar as ações de improbidade contra 

os prefeitos que lhes dão condições de 
trabalho?", questionou a ministra.

Eliana Calmon defendeu maior in-
vestimento dos Tribunais de Justiça na 
primeira instância. "Eu sei que os juízes 
baianos enfrentam muitas dificuldades 
em razão da falta de estrutura, da tec-
nologia atrasada, dos fóruns desconfor-
táveis e, sobretudo, por conta da falta 
de servidor. É uma situação de penú-
ria, mas as cobranças da sociedade são 
principalmente para o magistrado de 
primeiro grau, que é quem está na fren-
te de batalha", avaliou a ministra.

Apesar disso, a ministra se mostrou oti-
mista com o entusiasmo dos 25 magistra-
dos de Ilhéus e região que participam do 
curso. "Quem vai promover as mudanças 
necessárias não será a cúpula da Justiça. 

Estou convencida de que é o magistrado 
de primeira instância que vai empreender 
as reformas no Judiciário pelas quais a so-
ciedade clama. Mas é preciso que o juiz 
reivindique, lute, para alterar essa estru-
tura verticalizada e atrasada", disse.

O curso visa a auxiliar a magistratura 
brasileira no cumprimento da Meta 18 do 
Poder Judiciário: julgar, até o final do ano, 
todas as ações de improbidade e de cri-
mes contra a administração distribuídas 
até 31/12/2011. O Tribunal de Justiça da 
Bahia é, até o momento, o último colocado 
no ranking de cumprimento da Meta 18, 
tendo julgado pouco mais de 3% de seu 
estoque de processos de improbidade.

Além de Ilhéus, o Curso Prático sobre 
Improbidade Administrativa foi oferecido 
em Salvador e em Juazeiro.Meta 18 do CNJ passa 

a ser permanente 
O CNJ decidiu, no último dia 9/9, tor-

nar permanente a Meta 18 do Poder Ju-
diciário, que prevê o esforço dos tribunais 
para acelerar o julgamento das ações de 
improbidade administrativa e crimes 
contra a administração pública. Até en-
tão, a Meta 18 previa o julgamento, até 
31/12/2013, de todas as ações do tipo 
distribuídas até 31/12/2011. 

Segundo o conselheiro do CNJ Gilberto 
Martins, a decisão de tornar permanente 
a Meta 18 foi tomada com a participação 
de todos os conselheiros. “Por unanimida-
de, os conselheiros decidiram converter a 
meta 18 em uma meta permanente do 
Poder Judiciário, em atenção a um dos 
grandes problemas que a sociedade bra-
sileira enfrenta. O enfrentamento da cor-
rupção é um desafio nacional e também 
uma questão estratégica do Poder Judi-
ciário. Sensibilizado com esse problema, 
o Conselho Nacional de Justiça deu essa 
diretriz, que deverá ser seguida perma-
nentemente”, destacou Gilberto Martins. 

Até o momento, nenhum tribunal 
cumpriu totalmente a Meta 18.

A Justiça brasileira recebeu, até julho 
deste ano, 9,168 milhões de novos pro-
cessos e julgou 8,073 milhões, segundo 
relatório sobre cumprimentos das metas 
de 2013 do Conselho Nacional de Justi-
ça. Isto significa que o Judiciário cumpriu 
88,06% da Meta 1 de 2013, que prevê o 
julgamento até o final do ano de número 
igual ao de processos novos, invertendo 
a tendência de crescimento constante do 
estoque de processos em tramitação. 

De acordo com o relatório Justiça em 
Números, em 2011, tramitaram em tor-
no de 90 milhões de processos na Justi-
ça. Entretanto, mesmo com o esforço do 
Poder Judiciário, o resultado preliminar 
indica um aumento de mais de um mi-
lhão no estoque, se até o final do ano não 
for revertida a tendência de a Justiça re-
solver menos processos do que recebe.

Para enfrentar o grande volume de 
ações judiciais, são necessários mais in-
vestimentos em tecnologia, ampliar o uso 
de formas opcionais de solução de con-
flitos, além do empenho dos servidores e 
magistrados, comenta Ivan Bonifácio, di-

Cursos virtuais da 
UniCorp em setembro
A UniCorp informa que até hoje estão 

abertas as pré-inscrições dos cursos virtu-
ais: Decifrando o Planejamento Estraté-
gico e Formação de Tutores em Português 
Instrumental IV (Colocação Pronominal). 
O primeiro curso tem carga horária de 30 
horas e o segundo, de 14 horas.

O servidor que desistir de participar 
de evento de capacitação, sem a devida 
justificativa junto à área de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos ou sem a  
apresentação de atestado médico homo-
logado, terá vedada a participação em 
outro evento durante o transcorrer de um 
ano da interrupção.

Não será permitida a inscrição em 
mais de um curso simultaneamente e 
está vedada a participação de servidores 
em férias ou licença em período coinci-
dente com a realização do curso.

retor do Departamento de Gestão Estra-
tégica do Conselho Nacional de Justiça.

No combate à morosidade da Justiça, 
os Juizados Especiais e suas Turmas Re-
cursais demonstraram ser o ramo mais rá-
pido: o processo não excede a três anos. 

Em números globais, o estoque de 
processos de execução fiscal aumentou 
de 23,5 milhões para 23,7 milhões neste 
ano. Já as execuções não fiscais registra-
ram redução de 17,12%, de 7,4 milhões 
para 6,1 milhões de processos.

Judiciário já recebeu mais
de 9 milhões de processos este ano 


