
Aniversariantes
Hoje: Bruno Castro (Juazeiro), Carlos Alberto Simas (NUCJU), 
José Reinaldo Oliveira (Itabuna), Manuella Andrade Coelho 
(8ª Vara), Anita Leocádia Lima (7ª Vara), Cely Bessa Barreto 
(Coordenação dos JEFs) e Jurandi Santana (Delta). Amanhã: 
Adriana Litieri Brentz (6ª Vara), Elvira das Virgens Costa (5ª 
Vara), Luciana Ventura (17ª Vara), Márcia Regina Magalhães 
Monteiro (18ª Vara), Maria Cristina Mendes (NUCJU), Paulo 
Emilio Fausto (23ª Vara), Alisson Modesto de Jesus (8ª Vara), 
Carol Gargur Costa (Turma Recursal), Jurandi Santana (Delta) 
e Raimundo Assis (Áquila).
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Nasceu Nina
A primeira filha da servido-

ra Carla Fujiwara, Nina Akemi, 
nasceu no último dia 19/08 às 
13h pesando 2,600g e com 
48cm. 

A pequena leonina de olhi-
nhos puxados certamente tra-
rá muitas alegrias para toda 
a família da nossa colega da 
SEDER.

Em agosto de 2003, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

21/08/2003
Inaugurado o Núcleo de 

Atendimento Judiciário - NAJ

O Núcleo de Atendimento Judiciário 
– NAJ, foi inaugurado, ontem, às 17h, 
no Shopping Baixa dos Sapateiros, 
quando o presidente do TRF1, Catão 
Alves assinou convênio para que a Jus-
tiça Federal possa dispor à população, 
dos serviços de Protocolo, Certidão e  
Atermação do Juizado Especial Cível 
no centro da cidade, evitando, assim, 
o deslocamento até Sussuarana. 

O evento contou com a presença 
do corregedor-geral da Justiça Federal 
da 1ª Região, Aloísio Palmeira Lima, 
do juiz federal diretor do Foro, Evan-
dro Reimão dos Reis, além de juízes e 
servidores desta Seccional.

O projeto NAJ foi idealizado pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia, com 
apoio do TRF 1, do TRE da Bahia e do 
TRT da 5ª Região.

22/08/2003
Primeiro JEF Itinerante 
começará segunda-feira

A população de Vitória da Conquista 
será a primeira beneficiada com o pro-
jeto do Juizado Federal Itinerante, que 
levará servidores e juízes da Justiça Fe-
deral a cidades do interior da Bahia. 

A primeira etapa do Juizado Itineran-
te em Vitória da Conquista será de 25 
a 27 de agosto, quando servidores da 
Justiça Federal estarão na cidade para 
realizar o atendimento inicial à popula-
ção, recebendo documentação e dando 
entrada nos processos, que seguirão 
para Salvador, onde serão autuados.

Nessa fase, o serviço será coorde-
nado pelo juiz federal substituto da 
4ª Vara, José Valterson de Lima, que 
atua, em função de auxílio, no Juizado 
Cível. Numa segunda etapa, juízes fe-
derais estarão na cidade para realizar 
as audiências de conciliação e de ins-
trução e julgamento.

JFHHÁ DEZ ANOS

87% dos tribunais cumprem meta do CNJ 
Oitenta tribunais cumpriram a Reso-

lução da Ficha Limpa do Judiciário (Re-
solução CNJ 156), que proíbe pessoas 
condenadas por improbidade administra-
tiva, crimes hediondos ou contra a admi-
nistração pública de ocuparem cargos em 
comissão e funções comissionadas no Po-
der Judiciário. O resultado, que represen-
ta 87% de cumprimento, ocorreu após o 
presidente do Conselho Nacional de Justi-
ça e do Supremo Tribunal Federal, minis-
tro Joaquim Barbosa, intimar 28 tribunais 
para atender a determinação do CNJ. 

De acordo com o levantamento reali-
zado no primeiro semestre, todos os tri-
bunais superiores, os da Justiça Militar 

estaduais, o CJF, CNJ e TST cumpriram 
integralmente a resolução. Na Justiça 
Eleitoral, 93% dos TREs atenderam à 
determinação do CNJ e não possuem 
pessoas com "ficha suja" nos seus car-
gos de confiança. Nos TRTs, o percen-
tual de cumprimento é de 83%, e nos 
TJs, de 81%. O menor percentual foi na 
Justiça Federal, em que 80% dos TRFs 
cumprem a Resolução 156.

A maior parte dos tribunais que ain-
da não cumpriu a resolução argumenta 
que está cadastrando seus servidores 
para identificar as possíveis irregularida-
des. O Judiciário inova ao aplicar os cri-
térios da ficha limpa aos servidores de 

seu quadro de pessoal, o que demonstra 
compromisso com a moralidade e a pro-
bidade administrativa.

A intenção é obter 100% de cumpri-
mento da Resolução, em razão da rele-
vância da matéria e do compromisso do 
CNJ com o aperfeiçoamento do Poder 
Judiciário. 

Para considerar a resolução cumpri-
da, foi adotado o percentual mínimo de 
70%. Assim, o levantamento considerou 
que todos os tribunais que atingiram esse 
percentual se adequaram à Resolução. 
Os menores percentuais de cumprimento 
são do Tribunal de Justiça do Piauí e do 
TRT da Paraíba, com apenas 20%.

Na Justiça Estadual, ainda desobe-
decem essa resolução os TJs de Goiás, 
do Distrito Federal, do Ceará e da Bahia. 
Entre os TRFs, apenas o TRF-3 descum-
pre a resolução. Na Justiça Eleitoral, 
apenas dois tribunais não cumprem a 
resolução, o de São Paulo e o de Santa 
Catarina, com 50% e 65% de observân-
cia, respectivamente.

A Resolução CNJ 156 foi editada 
em 2012 e proíbe a designação para 
função de confiança ou a nomeação 
para cargo em comissão, incluídos os 
de natureza especial, de pessoa que 
tenha sido condenada em decisão tran-
sitada em julgado ou proferida por ór-
gão colegiado por atos de improbidade 
administrativa e em crimes hediondos, 
praticados por organização criminosa, 
contra a administração pública, contra 
a incolumidade pública, contra a fé pú-
blica e de redução de pessoa à condi-
ção análoga à de escravo. 

Tribunais debatem planejamento 
estratégico do Poder Judiciário 

entre 2015 e 2019
Representantes de todos os ramos 

da Justiça brasileira discutiram, na últi-
ma quinta-feira, 15/8, os desafios que o 
Poder Judiciário terá nos próximos anos, 
durante videoconferência promovida pela 
Comissão Permanente de Gestão Estraté-
gica do CNJ. O encontro faz parte da ela-
boração do Planejamento Estratégico do 
Poder Judiciário 2015-2019, que deverá 
ser votado em fevereiro do ano que vem. 

O CNJ apresentou um mapa dos cha-
mados macrodesafios aos participantes 
da videoconferência, que discutiram so-
bre recursos, processos internos, resul-
tados e outros temas que farão parte do 
planejamento estratégico. A partir daí 

serão definidos os objetivos que a Jus-
tiça buscará atingir nos próximos anos, 
processo iniciado em junho passado. 

A conselheira Maria Cristina Peduzzi, 
ressaltou a importância de construir o 
planejamento estratégico coletivamente. 
“É importante que cada representante 
de tribunal identifique seus potenciais e 
dificuldades da sua corte para podermos 
traçar metas que sejam abrangentes”.

Nos dias 11 e 12/9 nova reunião será 
realizada em Brasília para a discussão 
das metas do Poder Judiciário que serão 
levadas à votação durante o VII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, marcado 
para novembro, em Belém.

Juiz federal Carlos d’Ávila 
receberá do Exército 

Medalha do Pacificador 
O juiz federal Carlos d’Ávila Teixeira-

será agraciado nesta sexta-feira, 23/08, 
com a Medalha do Pacificador, honraria 
concedida àqueles que prestam assinala-
dos serviços ao Exército, elevando o pres-
tígio da Instituição. A cerimônia de con-
decoração ocorre no 19º BC, às 10h30.


