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Aniversariantes
Amanhã: Angelo Ferrão Carvalhal 
(NUCJU), Ellen Santana Ferreira 
(DIREF), Mateus Chaves Barbosa                                                  
(Ilhéus) e Arielton Nascimento (AS-
SERJUF). Quinta-feira: Robinson de 
Souza Amorim, diretor de Secretaria 
da 10ª Vara, Andréa Ferreira Leite 
(Jequié), Thiele Costa Bomfim (Eu-
nápolis) e Lindinalva Peixoto (Express 
Clean). Sexta-feira: Fábio Damasce-
no Silva (SECAD) e Alexandre Araú-
jo (Express Clean). Sábado: Vivian 
Maria Ferreira de Brito (NUCOD) e 
Edna Alcântara de Macedo(Express 
Clean) Domingo: José Americo Pires 
Ribeiro (NUCRE), Horácio da Silva 
Ribeiro Neto (NUASG) e Gabriel Ro-
drigo Alves do Nascimento (NUCRE)
Segunda-feira: Telma da Silva Souza 
Ferreira (16ª Vara), Célio José Sousa 
do Carmo (Irecê), Karen Alves de Al-
meida (Juazeiro), Léa Santos Montei-
ro (NUCRE), Solange da Rocha Silva 
(Vitória da Conquista) e Aline Campos 
da Paixão (Express Clean).

Parabéns!!!

CNJ tenta acelerar 
julgamento de processos 

Garantir maior celeridade ao julga-
mento de casos que tratam de improbi-
dade administrativa e crimes contra a ad-
ministração pública é uma das metas do 
Judiciário para 2014. O tema foi discu-
tido durante o último Encontro Nacional 
do Judiciário, que ocorreu em novembro 
do ano passado e reuniu os presidentes 
de todos os tribunais brasileiros. 

A Meta 4 determina que as Justiças 
militar e estadual julguem, até 31 de 
dezembro deste ano, todas as ações que 
tratam dos temas e foram distribuídas 
até 31/12/2013. 

Já a Justiça Federal e o STJ deve-
rão analisar até o fim do ano todas as 
ações de improbidade administrativa e 
as ações penais relacionadas a crimes 
contra a administração pública distri-
buídas até 31/12/2011. Também de-
verão ser julgados 50% dos processos 
que tratam dos mesmos temas e foram 
distribuídos até 31/12/2012. 

Apesar de não envolver processos que 
serão julgados com base na Lei Anticor-
rupção, a Meta 4 está relacionada à nova 
norma. Com a entrada em vigor da legisla-
ção, a tendência é que o Judiciário passe 
a receber mais processos sobre o tema. 

As demais metas do Judiciário tam-
bém tentam dar maior agilidade à tra-
mitação de processos em todas as esfe-
ras da Justiça. A Meta 1, por exemplo, 
determina que o número de processos 
julgados em 2014 seja superior à quan-
tidade de ações ajuizadas em 2013. A 
Meta 2, por sua vez, tenta reduzir os 
estoques de processos antigos, com per-
centuais específicos para cada esfera. 
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O Conselho Nacional de Justiça fará 
uma pesquisa para verificar se os jovens 
negros, na condição de réus, recebem 
o mesmo tratamento dispensado aos 
brancos no sistema judicial. "Os jovens 
negros, muitas vezes, enfrentam a im-
possibilidade de acesso à Justiça", disse 
o conselheiro Guilherme Calmon. Além 
da dificuldade de acesso, o estudo, a ser 
feito pelo Departamento de Pesquisas Ju-
diciárias do CNJ, vai investigar se os jo-
vens também são discriminados quando 
acusados de algum delito.

A proposta foi discutida pelos repre-
sentantes das instituições signatárias do 
Protocolo de Atuação para a Redução de 
Barreiras de Acesso à Justiça para a Ju-
ventude Negra em Situação de Violência, 
em reunião coordenada pelo conselheiro 
Guilherme Calmon. 

CNJ pesquisa se há diferença 
de tratamento entre negros e brancos

Foram definidas as ações a serem 
executadas por cada um dos órgãos. 
"Ficou definido o papel de cada insti-
tuição, com a atribuição de responsabi-
lidades e definição de prazos", explicou 
Douglas Martins, juiz auxiliar da Presi-
dência do CNJ e coordenador do Depar-
tamento de Monitoramento e Fiscaliza-
ção do Sistema Carcerário e do Sistema 
de Execução de Medidas Socioeducati-
vas do CNJ.

Para o juiz Douglas Martins, um pas-
so importante foi a inclusão da questão 
racial na pauta do Poder Judiciário. 

Expediente suspenso
 nesta Seccional

O expediente estará suspenso nos 
dias 12, 13 e 14/2 em toda a Seção Ju-
diciária da Bahia em função da Portaria 
n. 12, de 23/1/2014, da DIREF, em ra-
zão da mudança do CPD, que acarretará 
interrupção dos sistemas informatizados.

A suspensão se faz necessária uma 
vez que o serviço jurisdicional está in-
trinsecamente apoiado nos sistemas in-
formatizados. As ações virtuais subme-
tidas pelas Varas ao plantão no período 
da suspensão deverão ser enviadas à 
Vara Plantonista gravadas em pendrive. 

Edição n. 175
 Subseção de Redenção no Pará 

promove mutirão de audiências;  Aber-
to processo seletivo para concessão de 
bolsa de estudos em 2014;  Reunião 
do Comitê Gestor do Planejamento Estra-
tégico: o que o TRF1 está propondo ao 
CNJ até  2020.  Participe: primeirare-
giaonatv@trf1.jus.br.

Despedidas em Jequié
A Subseção Judiciária de Jequié despediu-se no último dia 6/2 de dois servidores: 

os técnicos judiciários Ailton Brandão Neves, removido para a 2ª Vara de Itabuna, e 
Thaine Rodrigues da Silva, removida para a 3ª Vara de Feira de Santana. 

A diretora de secretaria da Subseção de Jequié, Maria de Fátima Pinto Magno 
Martins, agradeceu pelo trabalho desenvolvido pelos dois servidores e ressaltou que 
ambos são pessoas extremamente confiáveis. Os colegas elogiaram a grande disponi-
bilidade para o trabalho dos dois servidores que se despediam.

Ailton estava na Subseção de Jequié desde a sua instalação. Nesse tempo ele se 
casou e teve uma filhinha (na foto). Já Thaine veio de Guanambi e em Jequié con-
quistou a todos com seu jeito meigo e tranquilo. 

A despedida foi bastante alegre porque, apesar da saudade que todos os colegas 
vão sentir, eles sabem que ambos conseguiram voltar para  suas cidades. 

O juiz federal substituto da 2ª Vara da 
Subseção Judiciária de Vitória da Con-
quista, Tiago Borré, deferiu medida cau-
telar, atendendo a pedido da AGU, para 
que dois ex-gestores do município baiano 
de Cordeiros restituam aos cofres públi-
cos mais de R$ 50 mil por gastos com 
novas eleições. Os advogados afirmaram 
que o novo pleito foi realizado após com-
provação de irregularidades durante a 
candidatura para prefeito e vice. 

A Procuradoria-Seccional da União 
em Ilhéus explicou que o TRE reconheceu 
que houve prática de captação ilícita de 
apoio e oferecimento de viagem ao eleitor 
em troca de voto. A conduta viola as nor-
mas previstas na Lei n. 9.504/1997. Por 
esse motivo, o TRE/BA cassou os man-
datos e os diplomas dos dois envolvidos, 
bem como anulou a eleição de 2008 e 
determinou a realização de novo pleito 
em junho de 2011. 

2ª Vara Federal de Vitória da Conquista 
determina restituição de valores gastos 
com eleições municipais suplementares 

Os advogados sustentaram que foi 
gasto dinheiro público com as novas 
eleições devido às irregularidades prati-
cadas pelos recém-eleitos. A AGU des-
tacou que os valores despendidos de-
veriam ser suportados por eles, já que 
foram os responsáveis pelos atos ilícitos. 
Por esse motivo, segundo os advogados, 
eles têm o dever legal de recompor o pa-
trimônio público. 

O Juízo da 2ª Vara da Subseção de 
Vitória da Conquista acolheu os argu-
mentos da AGU e determinou a indispo-
nibilidade dos bens dos dois ex-gestores 
até o limite do valor total pretendido a 
título de reparação dos danos. A Jus-
tiça ordenou a indisponibilidade sobre 
veículos em nomes deles e o bloqueio 
de quantias em instituições financeiras 
pelo BacenJud. 


