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UNIJORGE agradece atenção 
de servidores e magistradas 
durante duas visitas guiadas

Agradeço a oportunidade oferecida 
ao Núcleo de Prática Jurídica da Unijor-
ge de visitar várias unidades da Justiça 
Federal nos dias 10 e 17 de abril.

A visita envolveu alunos de 3º e 8º 
semestres que assistiram à palestra de 
abertura do supervisor da SECOS, Luiz 
Goulart, que guiou o grupo no tour pelo 
Fórum Teixeira de Freitas. 

A incursão ao NUCJU foi muito pro-
veitosa, com explicações detalhadas e 
demonstração, pelo responsável pela Se-
ção de Distribuição, sobre o percurso pro-
cessual a partir do momento de apresen-
tação de uma petição inicial. O servidor 
Josemi Oliveira, supervisor da Seção de 
Arquivo, nosso ex-aluno, explanou sobre 
a importância e os cuidados com os au-
tos de processos findos ou não, e infor-
mou sobre a era do processo digital.

Na sequência, o grupo foi recebido 
pela juíza federal substituta da 12ª Vara, 
Andréa Almeida, que, com sua equipe, 
expôs sobre o andamento do processo 
em uma Vara Cível, a multiplicidade de 
áreas do Direito abrangidas e o trabalho 
dos servidores e de um juiz. 

Houve demonstração dos atos pro-
cessuais praticados em processos reais, 
com verificação dos autos. Os alunos 
percorreram os diversos postos de tra-
balho nas dependências da Vara e a 
magistrada e sua equipe responderam 
gentil e competentemente a todas as 
perguntas.

A visita aos JEFs foi outro sucesso. 
Passamos por vários setores acompanha-
dos do diretor do Núcleo que coordena os 
Juizados, Kleber Portela, também nosso 
ex-aluno, que mostrou as áreas e os pro-
cedimentos de atermação, perícia médi-
ca, distribuição e central de mandados. 

Na 21ª Vara, a juíza federal Cláudia 
Scarpa recebeu o grupo, discorrendo 
sobre o andamento dos processos na 
Vara. Foi explicado o funcionamento do 
processo digital, como são postadas as 
notificações e como se dão os atos pro-
cessuais. Finalizamos a visita conhecen-
do a sala de sessões da Turma Recursal 
acompanhados pela diretora de Secreta-
ria Susana Silva.

Aos dedicados servidores e magistra-
dos da Justiça Federal da Bahia, nossos 
agradecimentos pela contribuição valio-
sa que ofereceram aos estudantes de Di-
reito da Unijorge. Reitero a importância 
de contato dos estudantes com o Poder 
Judiciário, salientando que a sala de aula 
precisa sempre ser complementada com 
atividades como esta, que trazem outro 
matiz na formação de competências, ha-
bilidades do estudante de Direito.

Cínzia Barreto de Carvalho
Coordenadora do Núcleo

de Prática Jurídica da UNIJORGE

CNJ divulga pesquisa sobre 
andamento de ações no país

O Judiciário transformou em ações ju-
diciais, no ano passado, 1.763 denúncias 
contra acusados de corrupção e lavagem de 
dinheiro e 3.742 procedimentos judiciais 
relacionados à prática de improbidade ad-
ministrativa. Também em 2012, foram rea-
lizados 1.637 julgamentos que resultaram 
na condenação definitiva de 205 réus pelos 
mesmos delitos. Assim, o total de proces-
sos em tramitação no país sobre corrupção, 
lavagem de dinheiro e improbidade chegou 
a 25.799, no final do ano passado. 

Os números, levantados pelo Conselho 
Federal de Justiça junto aos tribunais, tam-
bém mostram que de 1º janeiro de 2010 a 
31 de dezembro de 2011 foi declarada a 
prescrição de 2.918 ações e procedimen-
tos penais relativos a tais ilegalidades. 

O conselheiro Gilberto Martins, presiden-
te do grupo de trabalho criado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça para acompanhar a 
chamada Meta 18, entende que as estatís-
ticas demonstram que o Judiciário não tem 
enfrentado o combate à corrupção com a 
prioridade exigida, já que continua muito 

elevado o número de processos que pres-
creveram, ou seja, que foram extintos por 
demora do processo além da previsão legal. 

Meta 18 - No 6º Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, realizado pelo CNJ, 
os presidentes dos tribunais assumiram o 
compromisso de, até 31/12/2013, identi-
ficar e julgar as ações de improbidade ad-
ministrativa e ações penais relacionadas a 
crimes contra a administração pública, dis-
tribuídas até 31/12/2011. 

Os tribunais foram solicitados a apresen-
tar os dados para responder às indagações 
do Grupo de Ação Financeira Internacional 
(Gafi), que avaliou de forma desfavorável 
as ações do Brasil para o combate a esses 
crimes, especialmente em decorrência da 
falta de estatísticas processuais. O Gafi é 
um organismo internacional que atua na 
esfera da Organização para a Cooperação 
Internacional e o Desenvolvimento Econô-
mico. Seu objetivo é fortalecer os mecanis-
mos globais de prevenção e repressão ao 
crime de lavagem de ativos financeiros e 
financiamento do terrorismo. 

Conforme levantamento do CNJ, o STJ 
transformou em ação penal, durante 2012, 
um total de 17 denúncias relacionadas aos 
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. 
Não chegou a haver nenhum julgamento 
definitivo desse tipo de ação em 2012. Ao 
final do ano, 38 procedimentos judiciais re-
lativos à corrupção e à lavagem de dinheiro 
e sete outros sobre improbidade adminis-
trativa estavam em tramitação no STJ. 

A Justiça Federal, de acordo com a pes-
quisa, recebeu, em 2012, um total de 346 
denúncias contra crimes de corrupção e la-
vagem de dinheiro, e 851 procedimentos 
judiciais referentes a improbidade adminis-
trativa, que geraram abertura de ações ju-
diciais. Esse ramo da Justiça realizou 141 
julgamentos de acusados de corrupção e 
lavagem de dinheiro, durante o ano passa-
do, e mais 465 processos de improbidade 
administrativa. Apenas 25 réus foram con-
denados em definitivo. No final de 2012, 
havia 7.080 procedimentos desse tipo em 
tramitação na Justiça Federal. 

Na Justiça Estadual, a pesquisa revelou 
que, no ano passado, foram convertidos em 
processos 1.400 denúncias por crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro, e 2.891 
inquéritos de improbidade administrativa. O 
Judiciário dos estados realizou 422 julga-
mentos de acusados de corrupção e lavagem 
de dinheiro, e 609 de réus em processos de 
improbidade administrativa. Foram condena-
dos em definitivo 180 réus. Com esses julga-
mentos, a Justiça estadual fechou o ano com 
18.674 procedimentos em tramitação. 

Fonte: Jornal do Brasil

DIREF compõe comissão editorial 
da próxima Revista Jurídica

O juiz federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia, baixou a portaria 49/2013, 
em que constitui a comissão editorial que analisará os trabalhos 
apresentados para a próxima edição da Revista Jurídica da Justiça 
Federal da Bahia, a edição n.12.

A Comissão Editorial é composta pelos pelos juízes federais 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes e Fábio Moreira Ramiro e pe-
las juízas federais substitutas Andréia 
Márcia Vieira de Almeida e Karin Al-
meida Weh de Medeiros.

O Edital da Revista Jurídica será 
lançado ainda esta semana e será di-
vulgado no Diário do Poder Judiciário, 

no JFH e no site da Seção Judiciária.

AMAnhã é o últiMo diA pArA envio 
dA declArAção do iMposto de rendA

à secretAriA dA receitA FederAl

Margem
da Palavra


