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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dra. Gabriela Silva Macedo, 
Juiz Federal da Subseção de Barrei-
ras, Maria das Graças Macedo Lessa 
(NUCRE), Keila Brito de Jesus San-
tos (Jequié), Mariana Souza Santos 
(Irecê), Luiz Bispo da Silva Neto (22ª 
Vara), Daniela Almeida Silvany Lima 
(Turma Recursal), Luiz José dos San-
tos (CS Gestão & Serviço) e Edésio de 
Oliveira (CS Gestão & Serviço).
Amanhã: Sandra Regina de Andra-
de Moreira Dantas (NUCJU), Danie-
la Daltro de Oliveira (Bom Jesus da 
Lapa) e Edvaldo Conceição (VIPAC).
Domingo: Nancy de Souza Leão San-
tos (13ª Vara), Ramon de Souza Ma-
tos (Vitória da Conquista), Betânia 
Ribeiro Moreira (Feira de Santana), 
Naira Souza Passos (Vitória da Con-
quista) e Simone Conceição Silvestre 
(CS Gestão & Serviço).
Segunda-feira: Tatiana Menezes Pe-
reira (2ª Vara), Diocélia Rodriguez 
Martins Goulart (NUCOD), Izilda 
Leite Borges (Biblioteca), Ey Morei-
ra Dias (8ª Vara), Elizabeth Dantas 
Seixas (Vitória da Conquista), Juliana 
Pimenta Passos (14ª Vara), Maria de 
Fátima Riccio Gomes Motta (DIREF), 
Evellin Pereira Sodré (Itabuna), Leo-
poldo Ramos da Silva Neto (Teixeira 
de Freitas) e Lorena Santos de Almei-
da (19ª Vara).
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Abertas inscrições
para curso virtual

“Atendimento ao Público”
Estão abertas, até o dia 15 de abril, 

as pré-inscrições para o curso virtual au-
toinstrucional “Atendimento ao Público” 
promovido pela Seção de Apoio à Uni-
Corp (Seuni).

O curso é voltado para os servidores do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
Seções e Subseções Judiciárias vincula-
das e tem por objetivo aplicar as noções 
básicas para um atendimento ao público 
de forma educada e eficiente, colaboran-
do para a construção de uma imagem po-
sitiva de sua instituição na sociedade.

A capacitação terá início no dia 22 
de maio, e as pré-inscrições podem ser 
feitas na página da Unicorp no Portal do 
Tribunal. Mais informações pelo e-mail: 
seuni@trf1.jus.br.

Fonte: TRF – 1ª Região

Conforme levantamento elaborado 
pelo Instituto Brasileiro de Direito Pú-
blico (IDP), a Justiça Federal tem o me-
lhor desempenho entre os segmentos do 
Poder Judiciário. O estudo foi elaborado 
com base nos dados do relatório “Justiça 
em Números”, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), e levou em consideração 
20 indicadores como despesas com re-
cursos humanos, custo médio de um pro-
cesso, taxa de congestionamento, arreca-
dação e produtividade de magistrados e 
servidores.

O grau de desempenho de cada seg-
mento da Justiça – Estadual, Federal e 
do Trabalho – foi medido pelo Índice de 
Desempenho da Justiça (IDJus), desen-
volvido pelo Centro de Pesquisas sobre 
o Sistema de Justiça Brasileiro (CPJus), 
com intuito de contribuir para o desen-
volvimento das instituições judiciárias. 
Como outros indicadores, o IDJus varia 
entre 0 e 100 e, quanto mais desenvolvi-
da e eficiente a Justiça, mais próxima de 
100, e melhor será o seu indicador.

Em sua quarta edição, o IDJus apre-
senta uma análise comparativa inédita 

O presidente da Comissão Permanen-
te de Acesso à Justiça e Cidadania do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), con-
selheiro Emmanoel Campelo, comemo-
rou a sanção do novo Código de Processo 
Civil (CPC). Após tramitar mais de cinco 
anos no Congresso Nacional, o texto con-
templa a cultura da conciliação, criando 
a audiência preliminar conciliatória com 
o objetivo de tentar resolver o conflito, 
inicialmente, por meio do consenso entre 
as partes. 

A ideia de uma tentativa de acordo 
antes mesmo da outra parte apresentar 
defesa deve impactar na quantidade de 
processos que chegam ao Judiciário. 
Atualmente, tramitam nos tribunais bra-
sileiros mais de 95 milhões de processos 
judiciais. “Diminuir essa quantidade de 
processos é um passo importante para 
conseguirmos ter uma justiça mais ágil. 
Não é racional mover a máquina do Ju-

Novo CPC tornará a justiça mais ágil, 
avalia conselheiro do CNJ 

diciário para solucionar conflitos que 
podem ser resolvidos pelos próprios ci-
dadãos. A sociedade deve recuperar a 
capacidade de diálogo”, avalia o conse-
lheiro. 

Para Emmanoel Campelo, a previsão 
da audiência conciliatória reforça o que 
o CNJ defende desde 2010, quando 
aprovou a Resolução n. 125, que ins-
tituiu a Política Judiciária Nacional de 
Tratamento de Conflito. “A lei vem ao 
encontro do que o CNJ já vem fazendo 
e do que os tribunais já vêm pratican-
do, que é tentar solucionar os proble-
mas, sempre que possível, por meio 
consensual. Temos uma política no Ju-
diciário nesse caminho. Ao torná-la lei, 
caminharemos ainda mais rapidamente 
para uma Justiça mais humana, rápida, 
justa e menos cara ao contribuinte”, 
afirmou Campelo. 

Outros pontos que estão contempla-
dos na norma e que devem gerar econo-
mia aos cofres públicos são a cobrança 
de multa para quem entrar com muitos 
recursos seguidos e a determinação de 
que decisões de tribunais superiores 
devam orientar casos semelhantes. Li-
tígios de massa e processos relaciona-
dos a empresas prestadoras de serviços 
públicos (água, luz, telefone) e de ser-
viços financeiros (bancos, financiadoras 
e cartões de crédito) representam, atu-
almente, o maior volume de processos 
judiciais no País. 

O novo CPC foi elaborado por uma 
comissão de juristas e substitui o antigo 
código, datado de 1973. O texto pas-
sou pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal antes de ser aprovado. 
O novo texto entra em vigor dentro de 
um ano. 

Justiça Federal tem o melhor desempenho 
entre segmentos do Judiciário segundo IDP

da série histórica relativa aos dados de 
2010, 2011, 2012 e 2013. Esse diag-
nóstico permite conhecer tendências e 
ter uma visão integral – não alcançada 
por nenhum outro instrumento de men-
suração – dos vários aspectos de funcio-
namento da Justiça. Sob essa análise, a 
Justiça Federal apresentou o melhor de-
sempenho no último triênio, em compa-
ração com os demais segmentos.

A pesquisa revelou, inclusive, que hou-
ve uma queda de desempenho no IDJus 

da Justiça Federal no ano de 2013, pas-
sando de 58,9 (2012) para 57,4 (2013). 
A média brasileira do índice ficou em 
51,3. Mesmo assim, a Justiça Federal 
se destacou com melhores indicadores 
relativos à gestão de processos. Ainda de 
acordo com o estudo, o Tribunal mais bem 
avaliado – com índice de 64,6 – é o da 
5ª Região, que possui jurisdição sobre os 
estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Fonte: CJF e TRF - 1ª Região

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o faleci-

mento do Sr. Ataualpa Magno Ferraz 
de Novaes, irmão do Juiz Federal da 
12ª Vara, Dr. Ávio Mozar José Ferraz 
de Novaes, ocorrido no último dia 8. 
A cerimônia de cremação foi realizada 
ontem, no cemitério Jardim da Sauda-
de, às 11h30h.


