
EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribui-
ção: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SETEDI. Estagiário de Jornalismo: Rodri-
go Sarmento - SECOS. Tiragem: 26 exemplares. Edição 
eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. 
Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Aniversariantes  
Hoje: Iracema Lima Velame Branco 
(NUCJU), Jair Antonio de Abreu Farias 
(NUASG) e Paulo César Alves dos San-
tos (NUTEC). Amanhã: Dina Moreira 
Carvalho (5ª Vara) e Jéferson Lima de 
Meneses (Itabuna).

Parabéns!!!

Edição n. 4.178. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 23/10/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

O Seminário Internacional Brasil/Argen-
tina teve início ontem, 22/10, às 14h, no 
Auditório Ministro Dias Trindade, no Fórum 
Teixeira de Freitas, sob a coordenação-ge-
ral e científica do juiz federal Wilson Alves 
de Souza. O tema deste ano é “Controle 
da Magistratura, Independência Judicial e 
Acesso à Justiça”.

O evento contou com a presença de cer-
ca de 120 pessoas e arrecadou aproxima-
damente 70 quilos de alimento. A doação 
de alimentos não perecíveis é a única exi-
gência para confirmar as inscrições.

Justiça Federal da Bahia recebe Seminário Internacional

Durante a abertura, o diretor do Foro 
desta Seccional, juiz federal Iran Leite, 
apresentou os palestrantes do dia e agra-
deceu a presença de todos. Dando pros-
seguimento, o juiz federal da 7ª Vara e 
coordenador-geral e científico do evento, 
dr. Wilson Alves de Souza, enfatizou a im-
portância do seminário por abordar temas 
que põem em questão a independência da 
Justiça brasileira, entre outros assuntos.

A independência judicial como garantia 
mínima do processo penal democrático foi 
o tema apresentado pela professora mestra 

Juliana Pinheiro Damasceno e Santos, da 
Universidade Federal da Bahia, que teceu 
considerações sobre o Mensalão (Ação Pe-
nal n. 470). Em seguida, dr. Sebastião Bar-
za, da Caixa Econômica Federal, discorreu 
sobre a Concentração de atos na matrícula 
imobiliária (Medida Provisória 656/2014).

Após breve intervalo, o seminário foi 
retomado com palestra do professor dou-
tor Cesar de Faria Júnior, da Universidade 
Federal da Bahia, que abordou a participa-
ção popular na Justiça Penal. Encerrando 
o dia, a professora doutora Andrea Laura 

O Plano Estratégico da Justiça Federal para 2015-2020 foi 
aprovado pelo Conselho da Justiça Federal na sessão desta sexta-
-feira (17), realizada no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
em Recife (PE). A preparação do documento teve início em junho 
de 2013, no I Encontro de Trabalho realizado no CJF. Para o pre-
sidente do órgão, ministro Francisco Falcão, esse foi o principal 
assunto da reunião do Colegiado. “O planejamento estabelece 
prioridades para privilegiar o primeiro grau de jurisdição e o 
Processo Judicial Eletrônico (PJe)”, revelou.

Aprovado a 20 dias do VIII Encontro Nacional do Poder Ju-
diciário, evento que estabelece as metas para 2015 e 2016 e 
iniciativas nacionais, de acordo com os macrodesafios do Poder 
Judiciário para o período de 2015 a 2020, o Plano Estratégico 
aponta os caminhos a serem trilhados para uma justiça mais efe-
tiva e transparente. No texto, são apresentados o mapa estratégi-
co, os macrodesafios, a missão, a visão de futuro, os valores e os 
cenários, os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas.

O documento, de relatoria do corregedor-geral da Justiça Fe-
deral, ministro Humberto Martins, foi elaborado de forma colabo-
rativa pelo Comitê Gestor do Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal e contou com a participação de magistrados e servidores 
dos cinco tribunais regionais federais.  Segundo ele, a proposi-
ção representa a melhor convergência dos interesses estratégicos 
para os próximos seis anos. “Tudo isso permeado pelos valores 
da ética, respeito à cidadania e ao ser humano, economicidade, 
responsabilidade ambiental, transparência, segurança da infor-
mação digital, qualidade e inovação, com o propósito de, em 
2020, a Justiça Federal consolidar-se perante a sociedade como 
uma justiça efetiva e transparente”, sustentou.

Em seu voto, o corregedor-geral observou que as metas pre-
vistas no Plano Estratégico foram definidas com base em da-
dos e indicadores do relatório “Justiça em Números”. “Todo esse 
alinhamento simplifica a execução dos planos e possibilita o 
acompanhamento evolutivo da Justiça Federal, seja no âmbito 
interno, seja perante os compromissos que assumirá junto ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), seja para divulgação de 
resultados à sociedade”, explicou.

Gastron, da Universidade de Buenos Aires, 
apresentou palestra sobre representações e 
imagens da Justiça na arte.

O Seminário Internacional Brasil Argenti-
na prossegue hoje no mesmo local e horário, 
com palestras da professora doutora Marta 
Biagi, da Universidade de Buenos Aires (A 
Independência Judicial. Entre o Desejo e 
a Realidade: Sociologia de uma Crise de 
Cidadania e Justiça), do professor doutor 
Wálber Araújo Carneiro, da Universidade 
Federal da Bahia (O paradoxo da indepen-
dência do juiz: acesso a qual justiça?), do 

CJF aprova Plano Estratégico da Justiça 
Federal para 2015-2020

Tecnologia da Informação

O Colegiado também aprovou o Plano Estratégico de Tecnolo-
gia da Informação (PETI), elaborado a partir do Plano Estratégi-
co da Justiça Federal. O documento propõe a uniformização dos 
sistemas nacionais de informação e as aquisições conjuntas da 
área, além de propor o nivelamento de infraestrutura na Justi-
ça Federal voltada para o compartilhamento do conhecimento e 
para a melhoria das rotinas de trabalho – o que atende aos prin-
cípios de economicidade e aumento da eficiência operacional.

Sobre o PETI, o ministro Humberto Martins destacou algumas 
das iniciativas, como a implementação do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe); a adoção do Modelo Nacional de Interoperabilida-
de; o desenvolvimento de nova tecnologia para o Sistema Nacio-
nal de Cálculos Judiciais; a implantação de sistemas eletrônicos 
de gestão integrados e de ferramentas de TI; entre outras.

“Neste ponto, observo que algumas dessas iniciativas já es-
tão em andamento e que a modernização da justiça, sobretudo 
com a informatização do processo, justifica o desenvolvimento 
dessas ferramentas eletrônicas e os investimentos na infraestru-
tura tecnológica, porquanto se constituem em verdadeiro mate-
rial de trabalho a ser oferecido a magistrados e servidores, e, 
sem o quê, dificilmente, se alcançará a almejada celeridade na 
prestação jurisdicional, equalizada em âmbito nacional”, pon-
tuou o conselheiro relator.

Sistema criminal

Alguns temas judiciais que estavam contemplados no planeja-
mento estratégico anterior permanecem como prioridade para os 
próximos anos. É caso das ações cíveis de improbidade e a prática 
de crimes a elas relacionadas. Esses processos não poderão durar, 
em cada instância da Justiça Federal, mais do que três anos.

Outra política presente no Plano 2015-2020 é a da melhoria 
do sistema criminal. Uma das ações prioritárias é o julgamento 
de crimes relacionados a tráfico de pessoas e à redução da con-
dição análoga a de escravo. A meta é julgar, em 2015, todos 
os processos relacionados a esses crimes, recebidos na Justiça 
Federal até 31 de dezembro de 2012. (Fonte: Ascom/CJF)

A primeira parte do Seminário contou com a participação da professora Juliana Pinheiro,
dos juízes federais Wilson Souza e Iran Leite e do dr. Sebastião Barza.

A segunda parte do evento foi marcada por palestras dos professores
Cesar de Faria Júnior e Andrea Laura Gastron

professor doutor Wilson Alves de Souza, da 
Universidade Federal da Bahia (Controle 
da Magistratura, Independência Judicial e 
Acesso à Justiça) e do professor doutor Ri-
cardo Rabinovich-Berkman, da Universidade 
de Buenos Aires (A Cobiçada Função de Jul-
gar: Algumas Reflexões desde a História).

O seminário será encerrado a partir das 
17h, com o lançamento do livro “Direitos 
Humanos, Justiça e Trabalho: estudos em 
homenagem a um baiano internacional, o 
Professor Dr. Wilson Alves de Souza”, com 
apresentações dos professores Ricardo Ra-
binovich-Berkman, Andrea Gastron, Marta 
Biagi e Wálber Araújo Carneiro.

O Seminário é uma realização da UFBA, 
da Justiça Federal da Bahia e da Unicorp. A 
organização do evento é da Asserjuf e conta 
com o patrocínio da Caixa Econômica Fe-
deral, bem como com o apoio institucio-
nal da Editora Dois de Julho e do Instituto 
Baiano de Pesquisas e Estudos Jurídicos.


