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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Aline Gonzalez Oliveira de Aze-
vedo (18ª Vara), Cynthia Kailanne Ve-
loso Braz (Itabuna) e Edgard Silva e 
Silva (NUCJU). Amanhã: Luiz Cláudio 
Falcão Leoni (14ª Vara), Fábio Augusto 
Machado Cardoso (Vitória da Conquis-
ta) e Ivonete Matos Monteiro (Express 
Clean). Quarta-feira: Liliana Valeria 
Almeida (12ª Vara), Sayonara Pereira 
Bittencourt (3ª Vara), Diego Ramon 
Julião de Oliveira (Coordenação JEF), 
Hugo Kartzziano Rodrigues e Iraneide 
Souza de Santana (ambos de Alagoi-
nhas).Quinta-feira: Patrícia Moraes de 
Menezes (18ª Vara), Fábio José Cha-
ves (3ª Vara), Flávio Henrique Abreu 
(8ª Vara), Raimundo Vieira Barros 
(NUCRE), Marcos Roberto Araújo San-
tana (22ª Vara) e Ana Cristina Ferreira 
(Contrate). Parabéns!!!

Em junho de 2004, o JFH publicou 
as notícia que destacamos abaixo.

08/06/2004 – I Juizado Espe-
cial Federal Itinerante Rodoviário na 
Bahia – O I JEF Itinerante Rodoviário 
foi instalado hoje, às 8h, em Vitória da 
Conquista, quando a juíza federal dire-
tora do Foro Mônica Aguiar deu início 
aos trabalhos, acompanhada do juiz 
federal substituto da 4ª Vara, José Vál-
terson de Lima. 

O Juizado Especial contou com o 
apoio do INSS, que colocou à disposição 
da Justiça uma van denominada Prev-
móvel, que dispunha, on-line, dos dados 
administrativos sobre benefícios dos se-
gurados, ao mesmo tempo em que os 
computadores instalados na carreta pro-
cessavam a atermação.

O JEF registrou, neste primeiro dia, o 
dobro de solicitações em relação ao pri-
meiro dia do JEF anterior, em razão do 
trabalho de divulgação feito em rádios e 
televisões da região, pela equipe que lá 
esteve no final do mês passado. 

16/06/2004 – JEF Itinerante che-
ga a Jequié – O JEF Itinerante inicia 
hoje atendimento em Jequié. As car-
retas estão estacionadas no Jequié 
Tênis Clube, onde os servidores farão 
atermações. Em Vitória da Conquista 
foram atendidas 2.350 pessoas em 
cinco dias.

22/06/2004 – Forró da Caixa – O PAB 
da Caixa Econômica 
Federal realizou na 
última sexta-feira a   
sua tradicional festa 
de São João em um 
clima de muito des-
contração e alegria. 

Teve forró, comi-
das típicas, escolha 
da rainha do milho 
e até um autêntico 
casamento na roça

JFHHÁ DEZ ANOS

Segundo levantamento do Conselho Na-
cional de Justiça, 29% das juízas mulhe-
res brasileiras diz ser mais difícil exercer a 
profissão 

Cerca de um terço das magistradas 
(29%) considera que enfrenta mais difi-
culdades no exercício da magistratura que 
seus colegas homens. De acordo com o 
Censo dos Magistrados, realizado pelo CNJ 

Um terço das magistradas acredita 
enfrentar mais dificuldades 
do que seus colegas juízes

no fim de 2013, dos cerca de 10,8 mil 
magistrados que responderam à pesquisa, 
apenas 36% são mulheres, embora repre-
sentem 56% dos servidores.

Apesar de a maioria das magistradas 
consultadas (87%) considerar imparciais 
os concursos para a magistratura, uma 
vez superada a fase do ingresso à carreira, 
14% delas relataram ter mais problemas 
nos processos de remoção e promoção em 
relação aos juízes; na Justiça Federal, o ín-
dice dobra (28%).

No exercício da função, parte das mu-
lheres admitiu que o fato de serem do 
sexo feminino já proporcionou reações 
negativas de jurisdicionados (25%) e de 
outros profissionais do Sistema de Justi-
ça (30%).

De acordo com duas em cada três ma-
gistradas que opinaram na pesquisa do 
CNJ, a vida pessoal delas é mais afetada 
pela carreira que a dos colegas do sexo 
masculino. O percentual de juízes que têm 
filhos é ligeiramente maior.

O objetivo do estudo foi identificar o per-
fil da magistratura brasileira. Dos 16.812 
magistrados em atividade no país, 10.796 
responderam ao questionário eletrônico 
proposto pelo CNJ, o que indica índice de 
resposta de 64%.

Não incide IR sobre 
aposentadoria de quem 

tem doença grave
Os proventos de aposentadoria ou re-

forma recebidos por pessoa com doença 
relacionada no art. 6º da lei 7.713/88 são 
isentos do imposto de renda. Com esse en-
tendimento, a 6ª turma do TRF3  manteve 
julgamento que considerou procedente pe-
dido para condenar a União a devolver os 
valores indevidamente recolhidos sobre os 
proventos de aposentadoria por invalidez 
de portador de Mal de Parkinson. 

Os proventos estão isentos de I.R. desde 
que motivadas por acidente em serviço, e 
os percebidos pelos portadores de moléstia 
profissional, tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose-múltipla, neoplasia ma-
ligna, cegueira, hanseníase, paralisia irre-
versível e incapacitante, cardiopatia grave, 
Parkinson, espondiloartrose anuilosante, 
nefropatia grave, estados avançados da do-
ença de Paget, contaminação por radiação, 
AIDS, fibrose cística, com base em conclu-
são especializada. Não incide I.R.  mesmo 
que a doença tenha sido contraída depois 
da aposentadoria ou reforma.

Para o relator do processo, desembarga-
dor Mairan Maia, o objetivo da norma que 
isenta o pagamento do imposte de renda 
sobre os proventos de inatividade é "pre-
servar os proventos sujeitos a dispendio-
sos gastos para o controle e tratamento 
da enfermidade que aflige seu portador, 
assegurando-lhe uma existência digna".

CNJ institui Estratégia Judiciária até 2020 
O Conselho Nacional de Justiça pu-

blicou a Resolução n. 198, do que insti-
tui a Estratégia Judiciária 2020. O texto 
revisa a estratégia em vigor proposta em 
2009 (Resolução CNJ n. 70, que instituiu 
o Planejamento Estratégico do Judiciário 
2009-2014). O texto estabelece, entre ou-
tros pontos, que as Metas Nacionais sejam 
prioritariamente elaboradas a partir de uma 
cesta de indicadores nacionais (que todos 
os órgãos do Judiciário obrigatoriamente 
têm de medir) e que constam do Relatório 
Justiça em Números.

Atualmente, já existe uma lista de in-
dicadores monitorados pelo CNJ, como 
carga de trabalho, taxa de congestiona-
mento e produtividade, que podem, após 
definição e revisão, ser aproveitados como 
Meta (caso da meta de produtividade dos 
magistrados).

A nova Resolução, apresentada pela 
conselheira Maria Cristina Peduzzi terá vi-
gência a partir de janeiro de 2015, mas 
foi publicada com antecedência para que 
os tribunais ajustem seus orçamentos e ali-
nhem estratégias às prioridades nacionais.

“O Planejamento estratégico, visto 
como um processo de definição de metas 
e escolha de programas de ação a serem 
promovidas para alcançá-las, é ferramen-
ta indispensável à Administração e ao seu 
gerenciamento. Por seu intermédio, são 
definidos os objetivos organizacionais da 
Administração a longo prazo, o que pos-
sibilita o implemento do Princípio da Efi-
ciência, positivado na Constituição e que 

ganha especial relevância no âmbito do 
Poder Judiciário”, afirmou a conselheira.

 Os macrodesafios do Judiciário (2015-
2020) foram aprovados pelos presidentes 
dos tribunais brasileiros no VII Encontro 
Nacional do Judiciário onde foram estabe-
lecidos os seguintes desafios, incluídos na 
nova Resolução: garantir os direitos da ci-
dadania; combater a corrupção e a improbi-
dade administrativa; promover a celeridade 
e produtividade na prestação jurisdicional; 
adotar soluções alternativas de conflito; ge-
rir as demandas repetitivas e dos grandes 
litigantes; impulsionar as execuções fiscais, 
cíveis e trabalhistas; aprimorar a gestão da 
justiça criminal; fortalecer a segurança do 
processo eleitoral; melhorar a gestão de 
pessoas; aperfeiçoar a gestão de custos; 
instituir a governança judiciária; e melhorar 
a infraestrutura e governança da Tecnologia 
da Informação e Comunicação.

Entre as principais inovações aprovadas 
está a estratificação da Estratégia Nacional 
em níveis de abrangência, ou seja, alguns 

macrodesafios serão aplicáveis a todos os 
tribunais e outros a segmentos específicos 
da Justiça. Os tribunais também poderão 
instituir estratégias próprias, além das es-
tabelecidas na Estratégia Nacional.

Outra determinação estabelecida pela 
Resolução está na obrigatoriedade de os 
tribunais reunirem magistrados e servido-
res, a fim de realizarem eventos periódicos 
para avaliar a implementação da Estraté-
gia, o alcance dos resultados e a eventual 
necessidade de ajustes de rumos.

Também ficaram estabelecidas áreas 
de competências básicas e específicas das 
unidades de planejamento e gestão estraté-
gica dos órgãos para que os macrodesafios 
sejam, de fato, implementados, geridos e 
seus resultados medidos. 

“A aprovação do texto, amplamente 
debatido pelos Tribunais na rede de gover-
nança colaborativa do Judiciário, traduz o 
resultado de uma construção coletiva de 
ideias que resultaram na modernização e 
no aperfeiçoamento da estratégia do Judi-
ciário para os próximos anos”, reforçou o 
diretor do Departamento de Gestão Estra-
tégica, Ivan Bonifácio.

A Resolução também prevê incremento 
no chamado Banco de Boas Práticas. Além 
de contemplar as práticas inovadoras origi-
nárias dos órgãos da Justiça, também de-
verão ser incluídas e até mesmo premiadas 
ideias propostas e encaminhadas por qual-
quer cidadão, após processo de seleção.

Fonte: CNJ


