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(Jequié) e Victoria Costa (NUCJU).
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Colabore com a Primeira 
Região em Revista

Magistrados e servidores que desejarem 
publicar artigos na Primeira Região em Re-
vista devem enviar e-mail para primeirare-
giaoemrevista@trf1.jus.br. Os textos serão 
publicados nas editorias Artigo e Ponto de 
Vista, dedicadas a magistrados e servidores 
respectivamente. Em razão do espaço que 
as editorias ocupam na revista, importante 
lembrar que os textos devem ser enviados 
na fonte Times New Roman, tamanho 12 e 
ocupar aproximadamente quatro páginas do 
Word. Também é necessário o envio de foto 
do autor com resolução de, no mínimo, 300 
dpis.Primeira Região em Revista, periódico 
mensal produzido pela Assessoria de Comu-
nicação Social, agora é publicada na versão 
eletrônica, além da impressa. Participe!

Corregedoria e TRFs definem metas
para conciliação na Justiça Federal

O corregedor nacional de Justiça subs-
tituto, conselheiro Guilherme Calmon, reu-
niu-se com representantes dos TRFs da 1ª 
e da 2ª Região, da CAIXA, da Emgea e da 
AGU para fixar as metas de conciliação a 
serem cumpridas por estes tribunais no se-
gundo semestre deste ano.

Na reunião, o TRF1, por meio do coor-
denador do Sistema de Conciliação da 1ª 
Região, desembargador federal Reynaldo 
Fonseca, comprometeu-se a resolver, por 
meio de conciliação, ao menos 5 mil pro-
cessos envolvendo o antigo SFH ou créditos 

comerciais negociados pela Caixa Econômi-
ca Federal, relacionados a esses contratos. 

A intenção da Corregedoria Nacional de 
Justiça é expandir o acordo firmado com os 
TRFs para o estabelecimento de metas de 
conciliação para outros tipos de processos 
em curso na Justiça Federal.

Também foi estabelecida uma meta para 
o julgamento de ações relativas a sete tipos 
de gratificações por desempenho devidas a 
servidores públicos. Nesses casos, a AGU 

Desde o dia 2/7, o Cadastro Nacional 
de Condenações Cíveis por Ato de Impro-
bidade Administrativa passa a ser alimen-
tado também com informações do Poder 
Judiciário sobre condenados por atos que 
tornam o réu inelegível. O rol de crimes que 
resultam em inelegibilidade é o previsto na 
Lei da Ficha Limpa.

Serão incluídos no cadastro os nomes 
de pessoas condenadas por crimes em lici-
tações, contra a ordem tributária, contra as 
finanças públicas e crimes em geral contra 
a administração pública. Isso significa in-
cluir no cadastro crimes como corrupção 
ativa e passiva, enriquecimento ilícito, la-
vagem de dinheiro, sonegação tributária, 

Novo CPC avança 
no Congresso

 As novas regras do CPC, aprovadas pela 
comissão especial que analisava o texto na 
Câmara dos Deputados, podem agilizar a 
tramitação de processos em todo o Judi-
ciário - se a proposta for aprovada pelos 
plenários da Câmara e do Senado.

As regras valem para processos não pe-
nais - como os trabalhistas ou do direito de 
família. A novidade mais significativa é a 
criação do "incidente de resolução de de-
mandas repetitivas", que permitirá a repro-
dução de decisões anteriores em casos que 
envolvam a mesma demanda. Isso deve 
tornar mais céleres processos que envol-
vam direitos do consumidor, direito previ-
denciário e ações de planos econômicos.

Outro item do projeto é a previsão de 
que, nos casos em que não houver paga-
mento de pensão alimentícia, o inadim-
plente ficará detido inicialmente em regime 
semiaberto. Só em caso de reincidência ele 
será encarcerado. A proposta ainda prevê 
multa de até 10% do valor da causa quan-
do uma das partes apresentar embargos de 
declaração com o único objetivo de protelar 
a tramitação do processo.

Outra importante mudança prática con-
siste na necessidade de haver, logo no iní-
cio da maioria dos processos, uma audiên-
cia de tentativa de conciliação. Com isso, 
partes e advogados terão de conversar e, 
assim, um bom número de situações pode-
rá ser resolvido amigavelmente.

Esta iniciativa também contribuirá para 
dar solução mais rápida aos demais casos 
eis que, com acordos, libera-se mais ra-
pidamente o assoberbado Judiciário para 
conflitos em que realmente não é possível 
haver composição. 

O texto pode ir a plenário ainda em 
agosto. O texto do novo Código de Processo 
Civil foi aprovado pelo Senado em 2010. 
O original, já modificado, foi elaborado por 
uma comissão de juristas presidida por 
Luiz Fux, hoje ministro do Supremo.

Na edição 149 do
Primeira Região na TV
 Mutirão Judiciário em Dia é pror-

rogado até outubro;  Solenidade na 
Seção Judiciária de Minas Gerais marca 
fim de litígio que tramitava há 17 anos 
na Justiça;  Publicado no Diário Oficial 
da União o edital do 15º Concurso para 
juiz federal substituto da 1ª Região;  
Encontro sobre gestão documental reúne 
representantes das seccionais de toda a 
Primeira Região no TRF. Saiba mais sobre 
a importância deste trabalho.  Participe 
enviando e-mail para o endereço: primei-
raregiaonatv@trf1.jus.br.

atua representando os interesses da União. 
Ficou definido que os TRFs da 1ª e 2ª Re-
gião, em parceria com a AGU, procurarão 
resolver, por intermédio da conciliação, 
aproximadamente 3 mil destes processos. 

A meta vale para cada um dos dois tri-
bunais, o que totalizaria 6 mil processos a 
serem conciliados. Em 12 de agosto, uma 
nova reunião será realizada para que sejam 
firmadas metas para os TRFs da 3ª, 4ª e 
5ª Regiões.

CNJ revela censo
do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça apre-
sentará a representantes das organizações 
de magistrados e servidores, no começo de 
agosto, o projeto do Censo do Judiciário, 
que será feito nos próximos meses. 

O objetivo da apresentação, que será 
conduzida pelo conselheiro do CNJ Je-
fferson Kravchychyn e pelos juízes auxi-
liares da presidência Clenio Jair Schulze 
e Rodrigo Rigamonte, é mostrar a impor-
tância do trabalho e como ele indicará o 
perfil socioeconômico dos integrantes do 
Judiciário. Acompanharão a explicação 
representantes da AMB, Ajufe, Anamatra, 
Fenajufe e Fenajud.  

Kravchychyn destaca que o apoio tanto 
de servidores como de magistrados é fun-
damental, já que eles podem esclarecer as 
dúvidas de colegas e incentivar a partici-
pação de todos no censo, que teve proje-
tos-piloto organizados pelo Departamento 
de Pesquisas Judiciárias, que faz parte do 
CNJ, em Sergipe e Santa Catarina. Com os 
resultados em mãos, será possível formular 
diversas políticas e analisar a força de tra-
balho em cada Tribunal.

Cadastro de Improbidade inclui 
decisões que acarretam inelegibilidade

tráfico de influência e outros que tornam os 
responsáveis inelegíveis.

As mudanças a serem feitas no Cadastro 
foram estabelecidas por meio da Resolução 
CNJ n. 172. Com as alterações, o Cadastro 
passa a se chamar Cadastro Nacional de 
Condenados por Ato de Improbidade Admi-
nistrativa e por Ato que Implique Inelegibi-
lidade (CNCIAI). A ideia é que os próprios 
tribunais passem a alimentar o banco de 
dados com as decisões judiciais referentes 
a atos que geram inelegibilidade.

O Cadastro ficará à disposição da Jus-
tiça Eleitoral, que poderá utilizá-lo para in-
deferir o pedido de registro de candidaturas 
de pessoas condenadas judicialmente. 


