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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:Evie Cristiane Santos de Araujo 
(Turma Recursal) e Katy Carolina Xa-
vier (Juazeiro). Amanhã: Anna Caroline 
Araujo Nascimento (6ª Vara), Gabriel 
Santos de Jesus (Itabuna), Herica Hen-
rique do Nascimento (18ª Vara), Suza-
ne Celeste Silva Rolemberg de Sousa 
(Turma Recursal), Patrícia Farias de Oli-
veira (18ª Vara). Sábado: Emerson de 
Aguiar Souza (Paulo Afonso), Waldner 
de Arruda Maribondo (Juazeiro), Caro-
lina Andrade Pedreira (16ª Vara) e An-
dréa Mara de Alencar Magalhães (11ª 
Vara). Domingo: Djalma Alves de San-
tana (5ª Vara), Maurício Silva Araújo 
(Alagoinhas), Felipe Monteiro de Carva-
lho (Paulo Afonso), Girlene de Sá Sousa 
(Feira de Santana), Laura Nascimento 
Bezerra Freire (23ª Vara) e  Lívia Nara 
Moreira (16ª Vara). Segunda-feira: Ana 
Lucia Guimarães Reis (NUCRE), Anete 
de Santana Santos (NUCJU), Lais La-
cerda Queiroz (Eunápolis), Rodrigo da 
Silva Neri (Vitória da Conquista), Thia-
go do Rosário Ribeiro (20ª Vara), Aline 
Trevisan Duarte (DIREF), Tales Eduardo 
de Souza Salu (Vitória da Conquista) e 
Carlos Marçal de Arruda (Paulo Afonso).

 Parabéns!

Não existe ditadura do Judiciário 
no Brasil, diz juiz Marcelo Bretas

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Cri-
minal Federal no Rio de Janeiro, rechaçou 
a ideia de que haveria uma “ditadura do 
Judiciário” no país e defendeu a luta contra 
a corrupção.

"Nós temos todos um inimigo comum 
e se chama corrupção. Nós não somos fa-
voráveis ao que se chama de ditadura do 
Poder Judiciário. Isso não existe, não é a 
nossa percepção. A ditadura que nós per-
seguimos, e defenderemos sempre, é a di-
tadura da honestidade", disse Bretas, res-
ponsável pela operação “lava jato” no Rio.

Ele considerou que, apesar das críticas, 
a “lava jato” não corre riscos graças à ma-
turidade da sociedade. "Eu recebo as crí-
ticas com muita cautela. Eu jamais diria 
que não há excessos, que não há erros. 
Juízes erram, ministros erram, desembar-
gadores erram. O importante é que queira-
mos acertar. Não devemos temer ataques. 

Obviamente, se alguém está implicado em 
uma investigação, não há de se esperar 
elogios à operação."

Sobre os rumos da operação, o juiz afir-
mou que a sociedade pode esperar compro-
metimento da Justiça contra a corrupção. 
“Não vale à pena ser desonesto. O nosso 
trabalho é oferecer à sociedade este senti-
mento de que estamos mudando e vamos 
mudar para melhor, certamente”, destacou.

Responsável junto com Sergio Moro pela 
prisão do ex-governador Sérgio Cabral, Bre-
tas disse não acreditar em ataques ao Judi-
ciário por parte de membros do Executivo e 
Legislativo. “Eu não temo. Pode haver? Sim. 
Mas eu confio no Estado de Direito, con-
fio no Estado brasileiro. A nossa população 
tem se mostrado muito atuante. As insti-
tuições de hoje são diferentes de dez anos 
atrás. Eu creio no nosso Judiciário.” 

Fonte: CONJUR

Judiciário avança em sustentabilidade
As iniciativas de sustentabilidade na ges-

tão do Poder Judiciário têm melhorado a efi-
ciência dos tribunais desde a publicação da 
Resolução 201/2015 do CNJ. O consumo 
de papel não reciclado, por exemplo, teve 
uma queda de 9% entre 2015 e 2016. Já o 
consumo de água e esgoto apresentou uma 
queda de 1% entre os dois períodos.

“A otimização dos gastos públicos é o 
que se busca com a logística sustentável”, 
disse o conselheiro Norberto Campelo, du-
rante o IV Seminário de Planejamento Sus-
tentável do Poder Judiciário.

Ele destacou que o Judiciário registrou 
uma grande evolução nas práticas de sus-
tentabilidade na administração dos tribu-
nais, mesmo que a Resolução 201 seja re-
cente, de 2015, data posterior às iniciativas 
do Executivo que, na visão do conselheiro, 
apresenta atraso na adoção das medidas.

De acordo com o CNJ, 82 tribunais 
e conselhos do Judiciário já publicaram 
seus planos de sustentabilidade, o que 
representa 89,13% do total do país. “Os 
planos de logística sustentável dão maior 
transparência para os gastos públicos e 
os tribunais com gastos mais eficientes 
acabam apresentado melhores resulta-
dos e têm produtividade muito maior”, 
enfatizou.

O conselheiro apresentou o Panorama 
do Plano de Logística Sustentável no Poder 
Judiciário, com destaque à aplicação de 
boas práticas pelos tribunais, como a re-
dução do consumo de papel não-reciclável, 
o uso racional de descartáveis, a gestão de 
resíduos, a economia de energia elétrica e 
programas sociais centrados na sustenta-
bilidade.

A Resolução 201 determina 
aos órgãos do Poder Judiciário a 
implementação do Plano de Lo-
gística Sustentável para reduzir o 
impacto ambiental de suas ativi-
dades. A Resolução também pre-
vê a criação de núcleos socioam-
bientais voltados para o estímulo 
a mudança dos padrões atuais 
de compra, consumo e gestão 
dos documentos desses órgãos.

Fonte: CNJ

A Seção Judiciária da Bahia 
e as Metas do CNJ em 2017

Segundo levantamentos e cálculo reali-
zados pela SEMAD, a Seção Judiciária da 
Bahia alcançou a 4ª pontuação (empatada 
com Tocantins) no cumprimento de metas 
do CNJ no período de janeiro a maio de 
2017. Esta posição revela, neste momen-
to, acentuada melhoria, pois encerramos 
o ano de 2016 na penúltima posição na 
1ª Região. Trata-se, portanto, de manter e 
intensificar o esforço para atender melhor 
e com maior celeridade ao jurisdicionado.

Algumas metas, em especial a meta 
4 (ações de improbidade administrativa),  
meta 6 (ações coletivas) e meta 8 (crimes 
relacionados ao tráfico de pessoas e ao 
trabalho escravo) são, na opinião do juiz 
federal Marcelo Albernaz, gestor estratégi-
co de metas da Justiça Federal do 1º Grau 
de "grande complexidade quanto à matéria 
de fundo e ao procedimento", e, portanto, 
mais difíceis de cumprir.

As informações individualizadas por vara 
e relator de Turma Recursal são atualizadas 
no e-Siest diariamente e exibem nova apre-
sentação, com gráficos e maior facilidade de 
utilização, inclusive, nas metas alvo (quanti-

dade conhecida de processos), 
indicando as ações pendentes 
de julgamento.

META 1 - Julgar mais pro-
cessos de conhecimento do 
que os distribuídos no ano. As 
varas com mais de 100% de 
cumprimento desta meta até 
maio são: 3ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 
14ª, 16ª, 18ª, 20ª e 24ª, além 
das doze relatorias das Turmas 
Recursais. Em relação às sub-
seções judiciárias, estão nessa 
categoria as seguintes unida-
des: Ilhéus, Irecê, Jequié, 2ª 

Vara de Vitória da Conquista e 1ª e 2ª Varas 
de Feira de Santana.

Unidades que cumpriram entre 85% a 
99% da Meta 1:  2ª, 21ª, 22ª, 23ª, Alagoi-
nhas, Campo Formoso, 3ª Vara de Feira de 
Santana, Teixeira de Freitas, 1ª e 2ª Varas 
de Itabuna.

META 2.1 - Julgar 100% dos processos 
distribuídos até 31/12/2012 - Até maio de 
2017 a 10ª e a 18% Varas alcançaram 
mais de 87% de cumprimento desta meta.

META 2.2 - Julgar 85% dos processos 
distribuídos em 2013 - A única unidade 
a cumprir mais de 100% desta meta até 
maio de 2017 foi a 24ª Vara. 10ª, 11ª e 
3ª Vara de Feira cumpriram mais de 83% 
desta meta específica.

Meta 2.3 - Julgar 100% dos proces-
sos distribuídos até 31/12/2014 em JEFs 
e Turmas Recursais - Os seis JEFs cíveis 
de Salvador cumpriram até maio de 2017 
mais de 93% desta meta. Cumpriram mais 
de 85% dela a 2ª relatoria da 1ª Turma e a 
1ª relatoria da 2ª e da 3ª Turmas Recursais.

Todos os JEFs Adjuntos de Subseções 
julgaram mais de 75% desta meta.

Meta 3 - Percentual mínimo de 2% na 
proporção dos processos conciliados em 
relação aos distribuídos. Cumpriu mais de 
100% desta meta a 9ª Vara. 4ª e 7ª Va-
ras cumpriram mais de 200%. 6ª, 10ª e 
13ª  Varas cumpriram mais de 400%. Com 
mais de 500% de cumprimento estão a 1ª, 
11ª, 12ª 14ª e 16ª Varas.

Todas as subseções superaram em mui-
to esta meta com destaque para a Vara de 
Irecê que alcançou o expressivo índice de 7 
mil %. Também estão muito bem colocadas 
no ranking as Varas de Jequié (+3.500%),  
Alagoinhas e a 2ª de Feira de Santana (+2 
mil%). Com mais de 1.000% de cumpri-
mento estão as varas de Guanambi, Ilhéus, 
1ª e 3ª de Feira de Santana, 1ª e 2ª de Ita-
buna e Barreiras.

 Consultar o e-Siest é fundamental para 
melhor acompanhar o desempenho de 
cada vara, possibilitando adotar providên-
cias que permitam alcançar ou aproximar-
-se das metas e, ao mesmo tempo, iden-
tificar as razões da dificuldade em atingir 
determinadas metas, bem como eventuais 
equívocos da inclusão de classes ou pro-
cessos no acervo da vara.

Consulte a posição da Bahia em relação 
às demais metas no e-Siest.


