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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Justiça Federal é o 
único segmento do 

Poder Judiciário que 
consegue arrecadar 
mais do que gasta

Mais uma vez, a Justiça Federal foi o 
único segmento do Poder Judiciário  que 
conseguiu arrecadar mais do que gastou. 
Em 2015, as despesas dela foram de R$ 
9,9 bilhões, ao passo que sua arredação 
foi de cerca de R$ 24 bilhões, de acordo 
com dados do relatório Justiça em Nú-
meros 2016, elaborado pelo Conselho 
Nacional de Justiça.

Vale observar que em tais valores ar-
recadados não estão computados aque-
les provenientes de ativos recuperados 
em ações criminais e de improbidade 
administrativa, especialmente referentes 
a casos de corrupção, como da operação 
"Lava Jato".

Entram no cálculo os recolhimentos 
com custas, incluindo as referentes à 
fase de execução, aos emolumentos e às 
eventuais taxas (R$ 93,1 milhões) e às 
receitas transferidas aos cofres públicos 
em decorrência da atividade de execução 
fiscal (R$ 23,9 bilhões).

Fonte: Conjur

Quantidade de processos judiciais virtuais 
superaram a de processos físicos em 2015

A Justiça brasileira recebeu, em 
2015, cerca de 27 milhões de processos 
novos, dos quais 55,7% foram por meio 
eletrônico. É a primeira vez que a pro-
porção de ações novas em meio virtual 
supera a porcentagem de casos propos-
tos em papel (44,3% do total), segundo 
o relatório Justiça em Números 2016, 
divulgado nessa segunda-feira (17/10) 
pelo Conselho Nacional de Justiça. A 
base de dados é relativa ao ano de 2015.

Há seis anos, o índice de casos novos 
eletrônicos era de 11%. A mudança no 
modo de acionar a Justiça começou a ser 
notada em 2012, segundo o CNJ. Des-
de então, o índice cresce pelo menos 10 
pontos percentuais por ano.

Na Justiça do Trabalho, por exemplo, 
77,1% dos processos apresentados aos 
tribunais regionais do trabalho e nas va-
ras trabalhistas em 2015 eram virtuais. 
No Tribunal Superior do Trabalho e no 
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Re-
gião (Paraíba), todos os processos novos 
foram virtuais. No ano passado, 80,8% 
dos casos novos que chegaram ao Supe-
rior Tribunal de Justiça estavam em for-
ma eletrônica.

Na Justiça estadual, 49,7% dos pro-
cessos novos começaram a tramitar em 
2015 de forma virtual. Em 2012 esse 
índice não chegava a 14%. “O dado é 
representativo da mudança cultural em 

curso no país, porque a Justiça estadual 
é o ramo do Judiciário que concentra a 
maior parte das ações judiciais em tra-
mitação. No ano passado, sete dos dez 
processos novos na Justiça entraram no 
Judiciário pelos tribunais de Justiça dos 
estados ou do Distrito Federal e Territó-
rios”, diz o relatório.

A adesão ao meio virtual entre os usu-
ários da Justiça estadual já é total em 
quatro dos 27 tribunais de Justiça. De 
acordo com o Justiça em Números, qua-
se todos os novos casos judiciais foram 
iniciados em algum sistema de tramita-
ção eletrônica de processos nos tribunais 

de Justiça do Acre, de Alagoas, de Mato 
Grosso do Sul e do Tocantins. No Tribu-
nal de Justiça do Amazonas e em mais 
12 tribunais da Justiça do Trabalho, o 
acesso aos órgãos do primeiro grau de 
jurisdição é integralmente feito no meio 
eletrônico.

Para o CNJ, um dos fatores deter-
minantes desse novo cenário é a disse-
minação do Processo Judicial Eletrôni-
co, sistema de tramitação eletrônica de 
ações judiciais desenvolvido em 2010 e 
distribuído pelo órgão para modernizar o 
funcionamento da Justiça brasileira.

Fonte: Conjur

"A Funpresp-JUD é para todos"
Transmissão de palestra por videconferência

Envio de publicações 
para Biblioteca Digital
têm horário antecipado

A Seção de Biblioteca informa que, 
desde o último dia 17, as submissões 
para publicação pela Biblioteca Digital 
devem ser enviadas até às 15h45 devido 
ao horário de verão em Brasília.

A Seção de Ações Educacionais Vir-
tuais – SEAVI do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região informa que será pro-
movida a palestra  “A Funpresp-JUD é 
para todos”, apresentada pelo instrutor 
Edmilson das Chagas, na próxima se-
gunda-feira, 24, às 14h, com transmis-
são por videoconferência para Seções e 
Subseções Judiciárias.

O evento se destina a servidores do 
Tribunal, das Seções e das Subseções 
Judiciárias vinculadas. Não é permitida 
a participação de servidores que estejam 
de férias ou usufruindo alguma licença 

em período coincidente com a realização 
do evento.

Vale ressaltar que, segundo a Ins-
trução Normativa 13-02 – Programa 
de Capacitação, o servidor que desistir 
de participar de evento de capacitação, 
sem a devida justificativa junto à área 
de desenvolvimento de recursos huma-

nos ou sem a  apresentação de atestado 
médico homologado, terá vedada sua 
participação em outro evento durante o 
transcorrer de um ano a contar da data 
da interrupção.

O servidor que tiver interesse em par-
ticipar deverá entrar em contato com a 
SEDER.


