
Aniversariantes: Hoje: Juiz federal João Batista de Castro Júnior (Vitória da Con-
quista), Icaro Cardoso dos Santos (Alagoinhas) e João Vitor Farias do Nascimento 
(Nucod). Amanhã: Hélida Campos Ferreira Mesquita (Guanambi), Karina de Alencar 
Serrano Barbosa Marques (13ª Vara) e Isabela Conceição Oliveira (Turma Recursal). 
Domingo: Daniela de Araujo Rocha (1ª Vara), Luciene Alves Costa Trindade (10ª 
Vara), Altenir da Silva Carvalho (13ª Vara), Renata Faria Rolemberg Ribeiro (13ª 
Vara), Gabriel Valença Pires (11ª Vara), Simone Schitini de Araujo Goes (5ª Vara) e 
Rodrigo Mendes Cruz (Campo Formoso). Segunda-feira: Sérgio da Silva Costa (Ita-
buna), Jessica Moreira dos Santos Sfredo (Teixeira de Freitas), Zilmácia de Araújo 
Pimentel Mendes (Guanambi), Heber Freire Santos (Ilhéus) e Luiz Gutemberg Lopes 
(Numan). Parabéns!!!
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Reunião do CLI-BA trata do tema 
“Cooperação Judiciária Nacional” 

aplicada à gestão de processos
de demanda de massa

A 10ª reunião do Centro Local de In-
teligência- CLI/SJBA reuniu magistrados 
e magistradas da SJBA, por meio do 
aplicativo Microsoft Teams, e teve como 
tema a “Cooperação Judiciária Nacional” 
e sua importância na resolução de ques-
tões relacionadas à gestão dos processos 
de demanda massiva, mais especifica-
mente, nos processos relativos ao “Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida”, tendo 
em vista seu crescente ajuizamento noti-
ciado pela Caixa Econômica Federal. 

O juiz federal titular da 20ª Vara Fe-
deral e professor Luiz Amaral Salomão 
Viana, convidado para exposição do 
tema, trouxe de forma clara e elucidativa 
questões importantes à luz dos princí-
pios constitucionais e do CPC – Código 
de Processo Civil, suscitando ideias orga-
nizadas para maior proveito e percepção 
do grau de importância e utilidade dos 

instrumentos que o sistema processual 
dispõe, no que diz respeito ao tema em 
questão.  Foram abordadas as premissas 
em que se baseiam a cooperação judici-
ária nacional, como instrumento que pro-
mete ser muito importante na racionali-
zação da tramitação dos processos em 
massa, com ênfase na elaboração de ato 
concertado entre magistrados, inclusive 
aventando-se a possibilidade de centra-
lização do julgamento de casos repetiti-
vos, como forma de melhorar a gestão 
do acervo e diminuição do impacto da 
hiperjudicialização nas unidades jurisdi-
cionais. Durante a reunião, os magistra-
dos e magistradas presentes tiveram a 
oportunidade de expor ideias e sugestões 
sobre essa questão, sendo traçado como 
objetivo final a disseminação das ideias 
levantadas, em forma de consulta às va-
ras sobre criação e adesão a ato concer-
tado para esse fim. 

Curso sobre Sistema Penitenciário 
Federal está com inscrições abertas

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
promove curso sobre Sistema Peniten-
ciário Federal, na modalidade de ensi-
no a distância (EaD) com tutoria, no 
período de 15 de setembro a 8 de ou-
tubro. As inscrições estão abertas até o 
dia 12 de setembro (domingo) e devem 
ser feitas pelo portal Educa Enfam.

No ano em que o Sistema Penitenciá-
rio Federal (SPF) comemora 15 anos de 
implantação, o curso pretende desenvol-
ver as competências de magistrados fe-
derais e promover a análise crítica das 
questões que envolvem o SPF quanto ao 
histórico, a competência dos juízes corre-
gedores, a finalidade e as características 
dos presídios federais, o perfil dos presos, 
assim como o prazo máximo para a in-
clusão e a possibilidade de renovação da 
permanência, com abordagem sobre al-
terações trazidas pela Lei 13.964/2019, 
que aperfeiçoa a legislação penal e pro-
cessual penal.

A ação educacional, que está creden-
ciada junto à Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(Enfam), tem como público-alvo magis-
trados e magistradas das varas criminais 
e de competência criminal.

O curso oferece 40 vagas, tem car-
ga horária de 39 horas-aula e está or-
ganizado em três etapas, incluindo o XII 
Workshop do Sistema Penitenciário Fe-
deral, que será realizado nos dias 7 e 8 
de outubro, por videoconferência.

Para mais informações acesse a pá-
gina do CJF no link: https://www.cjf.
jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/
centro-de-estudos-judiciarios-1/eventos/
ead-1/curso_spf2021

Boas práticas processuais
voltadas à proteção ambiental

serão premiadas pelo CNJ

Ações e boas práticas adotadas na 
gestão dos processos ambientais pelos 
tribunais brasileiros poderão concorrer 
ao Prêmio Juízo Verde. A premiação foi 
aprovada por unanimidade durante a 91º 
Sessão do Plenário Virtual do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Conforme o Ato Normativo n. 
0004812-80.2021.2.00.0000, o Prê-
mio Juízo Verde será anual e terá duas 
categorias: Boas Práticas e Produtivida-
de. De acordo com o relator e presidente 
do CNJ, ministro Luiz Fux, na primeira 
modalidade se pretende prestigiar me-

didas inovadoras – não somente de ca-
ráter tecnológico, mas, também, as que 
sejam inovadoras na gestão de acervos 
processuais, de recursos humanos e de 
medidas resolutivas para diminuição da 
litigiosidade e aumento da efetividade 
dos julgados.

Também serão considerados o im-
pacto territorial e social, a eficiência e o 
respeito aos povos e comunidades tra-
dicionais nos critérios de julgamento da 
premiação. Já na modalidade produtivi-
dade, haverá a premiação dos tribunais 
que se destaquem a partir de indicadores 
de desempenho e produtividade na te-
mática ambiental.

A premiação vai conceder um selo ho-
norífico, que deve ser entregue aos ven-
cedores na semana do dia 5 de junho de 
2022, quando se comemora o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente. Os premiados 
também terão suas práticas disponibili-
zadas no Portal do CNJ.
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