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Seccional doa 4,2 ton de papel 
no segundo descarte do ano

O descarte de processos, bem como de 
outros documentos, é um trabalho apa-
rentemente sem relevância, mas que se 
reveste  de grande interesse por parte das 
administrações em geral, já que manter os 
arquivos judiciais é muito dispendioso em 
termos financeiros e muito árduo em ter-
mos de trabalho.

A Seção Judiciária da Bahia administra 
atualmente em torno de 800 mil processos 
baixados e a maior parte deles é passível 
de descarte. Assim, na era em que tanto se 
fala em digitalização, faltam recursos para 
esse trabalho, bem como para compra de 
dispendiosos arquivos deslizantes, únicos 
equipamentos adequados para abrigar tão 
importante carga  quando ela está dentro 
do prazo de guarda. 

O trabalho de descarte dos processos 
judiciais, além da análise temporal, exi-
ge uma análise histórica, já que dentre 
aqueles a serem descartados há os desti-
nados a perdurar no tempo para mostrar 
às gerações futuras o modus operandi do 
direito atual.

A Seção Judiciária da Bahia acompa-
nhou a fragmentação de mais de quatro 
toneladas de papel referente ao segundo 
descarte de processos de 2016 na última 
quinta-feira, 1º/12.

No total foram 10.590 processos enca-
minhados para reciclagem com doação do 
material para a cooperativa de catadores 
de papel COPEBRAVA.

Este é o segundo descarte que a Seção 
Judiciária da Bahia realiza este ano. Em ju-
nho foram 6.066 processos encaminhados 
para a reciclagem com mais de 2.280 kg 
de papel doados.

Em 2015 foram encaminhados para 
reciclagem 1.230kg de papel. Todos os 
recursos provenientes do material doado 
são utilizados nos programas desenvolvi-
dos pelas cooperativas apoiadas pelo Re-
cicle Já Bahia.

A Seção Judiciária da Bahia vem ope-
rando de forma constante, desde 2011, 
quando se iniciou o trabalho de eliminação 
de processos arquivados, aquelas monta-
nhas de papel que só ocupam espaço, mas 
que não possuem mais utilidade alguma.

Justiça Federal faz mensuração 
do seu Índice de Governança

Com o objetivo de apurar o nível de ma-
turidade em governança da Justiça Federal, 
instituído pela Resolução CJF n. 400, foi 
desenvolvido um instrumento de avaliação 
que reúne 55 práticas de gestão que, ao 
serem implantadas, devem aumentar a 
capacidade das organizações da Justiça 
Federal de concretizar as estratégias defini-
das pela Resolução CJF n. 313.

O levantamento será quantitativo e abar-
cará as 27 seccionais, os 5 TRFs e o CJF. O 
questionário deve ser respondido até 09/12 
e  relaciona afirmações que descrevem prá-
ticas de gestão, agrupadas em 5 dimensões 
(Estrutura e Funcionamento da Rede de 
Governança, Gestão de Pessoas e da Infor-

Diante de extrema dificuldade, 
papel da Justiça é pacificar, 
diz ministra Cármen Lúcia

“O papel da Justiça é pacificar”, afir-
mou a presidente do CNJ e do STF, minis-
tra Cármen Lúcia, na abertura do 10º En-
contro Nacional do Poder Judiciário.

Ao expor suas expectativas sobre o 
evento, que reúne representantes de todo 
o Poder Judiciário, a ministra enfatizou a 
necessidade de a Justiça brasileira dar res-
posta às demandas dos cidadãos do país, 
sobretudo imprimindo mais celeridade ao 
julgamento dos processos.

De acordo com a ministra, o Brasil es-
pera que o Poder Judiciário cumpra seu 
papel de solucionar conflitos. “O cidadão 
brasileiro espera que julguemos os casos 
que são conflitos na sociedade e, como 
não há paz sem justiça, o que se busca 
é que atuemos no sentido da pacificação 
num momento particularmente grave, por-
que aqui somos responsáveis por resolver 
conflitos que estejam nos processos”, dis-
se a ministra, lembrando que há quase 80 
milhões de processos aguardando decisão 
e apenas 16 mil juízes para julgá-los.

A ministra também conclamou os parti-
cipantes do 10º Encontro a priorizar a ob-
jetividade e a capacidade de convergência 
na busca das soluções para atender aos 
anseios da sociedade. “Que ao final deste 
encontro possamos apresentar o que te-
mos de concretamente de projetos, metas, 
fixação de formas e procedimentos para o 
atingimento das finalidades que já estão fi-
xadas na Constituição e nas leis vigentes. 
Que este seja um encontro para união, por-
que temos problemas comuns, mas temos 
deveres comuns em momento de extrema 
dificuldade”, afirmou a ministra.

“Nós, servidores do Poder Judiciário, 
não esperamos que a sociedade precise 
desacreditar a tal ponto que resolva, entre 
aspas, fazer justiça pelas próprias mãos, 
que nada mais é do que exercer a vingan-
ça, a negativa da civilização”, alertou a 
ministra e para ilustrar a urgência da mis-
são da Justiça na manutenção do estado 
democrático de direito, Cármen Lúcia citou 
a filósofa alemã Hannah Arendt.

Presidentes dos tribunais superiores 
destacam dificuldades e avanços

mação; Execução da Estratégia – Melhoria 
e Inovação; Monitoramento e Avaliação dos 
Resultados; e Comunicação, Relaciona-
mento Institucional e Transparência). 

Após a etapa de coleta, os dados serão 
organizados e analisados estatisticamente 
para obter um indicador,  um índice geral 
de governança das unidades judiciárias da 
JF–iGovJF – e um índice de cada uma das 
dimensões que compõem o modelo de go-
vernança da Justiça Federal

Outras informações podem ser obtidas 
por meio no Manual de Aplicação do Diag-
nóstico de Governança, no endereço: www.
cjf.jus.br/observatorio.

Durante o 10º Encontro Nacional do Po-
der Judiciário, os presidentes dos tribunais 
superiores ressaltaram os avanços e difi-
culdades para uma prestação jurisdicional 
mais célere. A triagem dos processos que 
chegam aos tribunais superiores e o julga-
mento dos temas mais importantes à socie-
dade são medidas consideradas essenciais 
por todos os presidentes dos tribunais. O 
Encontro Nacional do Poder Judiciário reú-
ne presidentes e corregedores dos tribunais 
e conselhos da Justiça, além de membros 
da área de governança e gestão estratégica 
do Poder Judiciário.

O painel do panorama dos tribunais su-
periores foi presidido pelo ministro Dias To-
ffoli, vice-presidente do STF, que ressaltou 
a importância de não haver uma Justiça 
que funcione apenas em Brasília mas para 
toda a sociedade em todas as instâncias. 

A presidente do STJ, ministra Laurita 
Vaz, destacou mudanças que vem fazendo 
com foco no fortalecimento da atividade ju-
risdicional. Ela defendeu a necessidade de 
se racionalizar a via recursal para os tribu-
nais superiores, garantindo às partes a con-

cretização da “célere e razoável” duração 
do processo, e a priorização no julgamento 
de crimes de corrupção, como preconiza 
a meta 8 do CNJ em 2016. “Nos últimos 
dois anos julgamos, no STJ, 4 mil casos 
envolvendo crimes de corrupção ativa, pas-
siva, lavagem de dinheiro e outros ilícitos 
que corroem o patrimônio público brasilei-
ro”, disse a ministra Laurita Vaz.

Para o ministro Luiz Fux, um dos pilares 
que a Justiça Eleitoral tem se baseado é 
a obediência à soberania popular. “A regra 
é aquilo que representa a vontade do elei-
tor”, disse o ministro, que destacou ainda 
o grande esforço que tem sido feito neste 
ramo de Justiça para unificar o entendi-
mento sobre as principais ações que trami-
tam na Justiça Eleitoral, como no caso da 
cassação de mandatos.

O ministro Fux informou que tem sido 
feita uma triagem dos processos prioritá-
rios no TSE. “O Judiciário deve contas à 
sociedade, nós devemos ouvi-la, porque só 
assim a sociedade vai crer na Justiça . A 
Justiça é como uma divindade, só aparece 
para os que nela creem”, observou.


