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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:  Rubia Meire Ferreira de Freitas e 
Jamile Ceci dos Santos Rocha (ambas 
do NUCJU).Amanhã: Solange Avelino 
Figueiredo (9ª Vara), Nildelia Lessa Pe-
reira (Contrate), Anderson Alves de Oli-
veira (VIPAC), José Marcos Lima Rios e 
Thiago Vinicius Souza Guimarães (am-
bos de Feira de Santana).

Parabéns

Seção Judiciária da Bahia utilizou 
18,5 toneladas de papel em 2015

Há uma semana, em uma 
matéria sobre o consumo de 
copos d’água descartáveis pela 
Seção Judiciária, o JFH usou 
uma imagem ilustrativa mos-
trando que, se empilhados, os 
copinhos atingiriam a altura de 
4.302 metros. Para representar 
esse número “empilhamos” 14 
montanhas, monumentos e os 
edifícios mais altos do mundo.

A matéria de hoje faz uma 
representação parecida, mas 
em vez de comparamos a altu-
ra das 7.728 resmas de papel 
consumidas pela Seccional em 
2015, utilizamos o equivalente 
em peso: 18.547 kg.

Na imagem ao lado, vemos uma 
ilustração que compara este peso com 
o de grandes animais e máquinas. Tal 
quantidade de papel equivale a mais do 
que o peso de uma retroescavadeira (4 
ton.), um contêiner (2,2 ton.) e diver-
sos animais de grande porte como ele-
fante africano, urso polar, hipopótamo, 
girafa e rinoceronte.

Após um ano da instalação do SEI, 
houve uma leve redução no consumo de 
papel pelas varas e núcleos se compa-
rarmos os anos de 2014 e 2015. Em 
2014 foram 20,8 ton., o que equivale a 
2.280 kg a menos de papel gastos em 
um ano.

Para isto utilizamos dados fornecidos 
pela SEMAT dos tipos de papel utilizados 
pela Seccional: A4, A4 reciclado, ofício, 
ofício timbrado e continuação de ofício.

DADOS INTERESSANTES 

A Seccional oferece papel 
reciclado para utilização, mas 
em 2014 apenas a 19ª Vara e 
a 23ª Vara os requisitaram (22 
e 10 resmas respectivamente). 
Em 2015, a 23ª Vara foi quem 
mais utilizou os papéis reci-
clados (22 resmas). O NUCAF 
usou 6 resmas em 2014 e 18 
resmas em 2015.

Em relação ao ano passado, 
a comparação entre as varas é 
mais adequada se separamos 
por especialização.

No caso das 11 Varas Cíveis 
destacamos aquelas que menos consu-
miram: • 14ª Vara (119 resmas); •11ª 
Vara (162); • 6ª Vara (165).

Aquelas que tiveram gastos maiores 
foram:•7ª Vara (171 resmas); •12ª 
(179); •16ª (180); •4ª (184); •1ª 
(221); • 3ª (230); •13ª (236); •10ª 
(259). Chama a atenção que a vara cível 
que mais gastou papel usou mais do do-
bro da que gastou menos.

Nota Pública da AJUFE sobre a Operação Lava Jato

No caso das varas criminais, a 17ª 
Vara gastou 214 resmas e a 2ª Vara con-
sumiu 264 resmas. 

Passando para as varas de execução: 
•18ª Vara (198 resmas); •8ª (212); 
•20ª (280);• 19ª (293); • 24ª (356). 
Aqui, a vara que mais gastou papel uti-
lizou 158 resmas a mais do que a vara 
que gastou menos.

E em relação às Varas de JEFs te-
mos: •15ª Vara (47 resmas); • 5ª (79); 
•23ª (102); •21ª (110), •9ª (117); 
•22ª (120). Nesse caso, o consumo 
da vara que mais utilizou papéis quase 
iguala o consumo das duas varas que 
menos usaram.

As Turmas Recursais consumiram 
654 resmas em 2015. Em 2014, a 
quantidade utilizada foi de 467 resmas.

E na Área Administrativa: •NUASG 
(13 resmas); •NUTEC (30); •NUCOI 
(32); •ADM. JEFS; (43);• CECOL (44);• 
DIREF (91); •NUBES (139); •SECAD 
(148);• NUCAF (160);• NUCOD (177); 
•CEMAN (237); • NUCRE (310);• NU-
CJU (1.017).

“Diante do manifesto de advogados 
da Operação Lava Jato com críticas à 
atuação do juiz Sérgio Moro, a Ajufe es-
clarece:

A quebra de um paradigma vigente na 
sociedade nunca vem desacompanhada 
de manifestações de resistência. Gritam 
e esperneiam alguns operadores desse 
frágil sistema que se sentem desconfor-
táveis com a nova realidade nascente.

Há décadas, a imprensa brasileira vei-
cula notícias referentes a desvios de bens 
e recursos públicos, cujos responsáveis – 
políticos, empresários, pessoas poderosas 
– raramente pagavam pelo crime cometi-
do. O poder financeiro lhes possibilitava 
contratar renomadas bancas de advoga-
dos para ingressar com infindáveis recur-
sos protelatórios nos tribunais – manobras 
que, em geral, levavam à prescrição da 
pena e à impunidade do infrator.

Tal quadro começou a se alterar nos 
últimos anos, fruto da redemocratiza-
ção do país e da Constituição Federal de 
1988. O Poder Judiciário, o Ministério 
Público e a Polícia Federal vêm adqui-
rindo cada vez mais autonomia, tanto do 
ponto de vista orçamentário como opera-
cional. É aí que surge um novo capítulo 
na história do Brasil.

A Operação Lava Jato coroa um lento e 
gradual processo de amadurecimento das 
instituições republicanas brasileiras, que 
não se colocam em posição subalterna 
em relação aos interesses econômicos. A 
Justiça Federal realiza um trabalho impar-

cial e exemplar, sem dar tratamento privi-
legiado a réus que dispõem dos recursos 
necessários para contratar os advogados 
mais renomados do país. Essa ausência 
de benesses resulta em um cenário inco-
mum: empreiteiros, políticos e dirigentes 
partidários sendo presos.

Aqueles que não podem comprovar 
seu ponto de vista pela via do Direito só 
têm uma opção: atirar ilações contra a 
lisura do processo. Fazem isso em uma 
tentativa vã de forjar na opinião pública 
a impressão de que a prisão é pena ex-
cessiva para quem desviou mais de R$ 
2 bilhões, montante já recuperado pela 
Operação Lava Jato.

A Lava Jato não corre frouxa, isolada, 
inalcançável pelos mecanismos de con-
trole do Poder Judiciário. Além de respal-
dada pelo juízo federal de 1º grau, a ope-
ração tem tido a grande maioria de seus 
procedimentos mantidos pelo TRF4, pelo 
STJ e pelo STF.

Aludir genericamente a violações de 
regras do “justo processo” sem a corres-
pondente ação judicial reparatória é mero 
falatório, fumaça, que não gera benefício 
nem para o cliente pretensamente prote-
gido. O desrespeito aos direitos dos réus, 
por quem quer que seja, é uma conduta 
passível de questionamento. Nada impe-
de que um advogado, se estiver certo da 
violação, postule a devida correção no 
âmbito da Justiça.

Quando há provas de um vício ou 
equívoco processual, o natural é apresen-

tá-las ao Tribunal, para que se mude o 
curso do caso. Quando elas não existem, 
uma carta nos jornais parece um meio de 
dar satisfação aos próprios contratantes. 
Os advogados não podem tirá-los da ca-
deia – as condenações estão sendo cor-
roboradas pelas instâncias superiores do 
Judiciário – então, a única solução en-
contrada é reclamar em alto e bom som.

Interessante notar como as críticas 
de alguns poucos advogados revelam o 
desajeito deles com este novo contex-
to. Tal se revela sobretudo na busca de 
neologismos marqueteiros. Chamar de 
neoinquisição o funcionamento das ins-
tituições republicanas é um desrespeito 
com as verdadeiras vítimas históricas da 
inquisição, que – todos sabemos – perse-
guiu, torturou e assassinou por motivos 
religiosos. Na ausência do que dizer, ata-
cam desmedidamente e revelam escasso 
conhecimento histórico.

A impossibilidade de se ganhar a cau-
sa dentro do devido processo legal leva a 
todo tipo de afronta à decisão tomada em 
juízo. O manifesto desse pequeno grupo 
de advogados dá a entender a ideia ab-
surda de que o Judiciário, o Ministério 
Público e a Polícia Federal se uniram 
com o propósito de manejar a opinião 
pública para pressionar o próprio Judi-
ciário. Não só a história não é factível, 
como parece o roteiro de uma ficcional 
teoria da conspiração.

[...] Sobre os supostos “vazamentos” 
de informações sigilosas, destaca-se que 

os processos judiciais, em regra, são pú-
blicos e qualquer pessoa pode ter acesso, 
inclusive às audiências, salvo nas hipóte-
ses de segredo de justiça de acordo com 
as previsões legais dos artigos 5º, LX, e 
93, IX da Constituição. A publicidade dos 
processos e das decisões judiciais visa 
exatamente a garantir o controle público 
sobre a atividade da Justiça.

A magistratura federal brasileira está 
unida e reconhece a independência ju-
dicial como princípio máximo do Estado 
Democrático de Direito. Assim, reconhece 
também a relevância de todas as decisões 
de todos os magistrados que trabalharam 
nesses processos [...]

A magistratura brasileira avançou 
muito nos últimos anos, assim como a 
nossa sociedade democrática. Os ma-
gistrados não sucumbirão àqueles que 
usam o Direito e Justiça para perpetuar 
impunidades sob o manto do sagrado di-
reito de defesa.”
Antônio César Bochenek

* Leia a nota completa no site da AJUFE


