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Mês Data de 
abertura

Data de
fechamento

Janeiro 09 13
23 27

Fevereiro 06 10
20 24

Março 06 10
20 24

Abril 03 07
17 21

Maio 02 05
15 19

Junho 05 09
19 23

Julho 03 07
17 21

Agosto 01 04
14 18

Setembro 04 08
18 22

Outubro 02 06
16 20

Novembro 06 10
20 24

Dezembro 06 12
Recesso Recesso

Calendário de solicitação 
de material em 2017
A Portaria 262, de 22/11/2016, da DI-

REF, estabelece o calendário abaixo, para 
solicitação de material em 2017.

Somente serão admitidas solicitações 
feitas no sistema informatizado e nos pe-
ríodos referidos no calendário, exceto em 
caso extraordinário devidamente justificado 
pelo magistrado responsável pela Vara ao 
Diretor do Foro e por este aceito.

Os materiais serão entregues no período 
da manhã na semana subsequente ao último 
dia do fechamento da solicitação, ou à medi-
da que forem encaminhadas as solicitações. 
No dia do fechamento das solicitações de 
materiais o sistema será encerrado às 17h.

Tribunais estabelecem metas 
específicas para cumprir em 2017

Além das metas nacionais, divulga-
das durante o 10º Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, os tribunais da Justiça 
do Trabalho, Federal, Eleitoral e Militar 
se comprometeram a cumprir metas es-
pecíficas de enfrentamento a dificuldades 
de cada um desses ramos do Judiciário.

A Justiça Federal, que não estabele-
ceu metas específicas a serem cumpridas 
pelo segmento em 2016, definiu duas 
metas para o próximo ano, relacionadas 
ao julgamento de processos criminais. 
Uma delas representa a ampliação do 
escopo da Meta Nacional 4 de 2016, 
destinada à identificação e julgamento de 
70% das ações de improbidade adminis-
trativa distribuídas até o final do ano de 
2014. Para 2017, essa mesma meta foi 
mantida como específica, porém, deve 
incluir também as ações relacionadas ao 
tráfico de pessoas, exploração sexual e 
trabalho escravo.

O segmento também se comprometeu 
a julgar e baixar, no próximo ano, uma 
quantidade maior de processos criminais 
do que os novos casos do mesmo tipo que 
foram apresentados em 2016. Em 2015, 
segundo o relatório Justiça em Números, 
a Justiça Federal recebeu 119.545 casos 
novos criminais e baixou 115.764 des-
ses processos.           

          Fonte: CONJUR

OAB denunciará Brasil 
à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos
O presidente da OAB Claudio Lama-

chia informou que o Conselho Federal e 
as seccionais da Ordem levarão à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos as 
duas tragédias nos presídios ocorridas 
em Roraima e no Amazonas.

Segundo Lamachia, “temos um cená-
rio de horror motivado pela falta de ações 
concretas por parte do Estado para resol-
ver um problema que sempre se repete”.

A Ordem realizará uma agenda de 
vistorias nos presídios em estado mais 
crítico, que devem ser feitas ainda no pri-
meiro trimestre.

“A atuação na Corte Interamericana é 
um modo de buscar o cumprimento da lei 
e a proteção ao Estado Democrático de 
Direito, uma vez que as autoridades brasi-
leiras repetidamente falham nessa tarefa. 
O Estado precisa recuperar o controle das 
prisões, que hoje estão nas mãos de fac-
ções criminosas”, afirmou Lamachia.

Na sexta-feira, 6/1, o ministro da Justi-
ça Alexandre de Moraes apresentou o Pla-
no Nacional de Segurança Pública, pro-
posta do governo Federal para lidar com 
a crise no sistema penitenciário nacional.

Ministro Gilmar Mendes aponta 
descriminalização e mutirão 

como soluções para presídios
A descriminalização das drogas, um mutirão do Judiciário para analisar casos de 

presos provisórios e fazer com que a precariedade do sistema prisional sejam um tema 
na pauta da sociedade e dos partidos políticos. Essas são algumas das medidas que o 
ministro Gilmar Mendes, do STF, propõe para a questão da segurança pública no Brasil.

O ministrou foi entrevistado pela BBC Brasil horas após o presidente da República 
Michel Temer e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciarem a construção 
de pelo menos mais um presídio em cada estado como resposta ao massacre em 
Manaus. O ministro do STF concorda que é necessário construir novas penitenciárias, 
mas afirma que isso não irá resolver o problema.

“A questão não se resolve agora com construção de presídios. É óbvio. Até porque 
um presídio para ser construído vai levar três, quatro anos, com todos os incidentes 
que ocorrem, licitações e tudo o mais. É evidente que tem que se construir presídios 
e tem que melhorar a situação dos presídios atuais. Mas tem que ter ação imediata 
nesses presídios que estão por aí”, afirmou Gilmar Mendes.

A descriminalização das drogas, disse Mendes, é um dos caminhos para solucio-
nar a questão prisional. “Se a gente for olhar, uma boa desse recrudescimento das 
prisões está associado ao tráfico de drogas. E aí vem aquela situação do usuário que 
também trafica para suprir o vício. E a Justiça não consegue distingui-lo”, disse. 

Operação Lava Jato chegou a 37 países

De Curitiba para o Brasil, do Brasil 
para o mundo, os trabalhos da Opera-
ção Lava Jato contam atualmente com 
a colaboração formal de 37 países, 
como mostra reportagem publicada na 
edição de hoje (3/1) do jornal O Estado 
de S. Paulo. 

Os 159 acordos de cooperação jurí-
dica, segundo levantamento da Procura-
doria-Geral da República, são realizados 
com base em tratados e convenções in-
ternacionais. Graças aos acordos, auto-
ridades podem requisitar a outros países 
oitivas de testemunhas ou investigados 
para produzir e compartilhar provas 
documentais, para quebrar sigilos ban-
cário, telefônico e de e-mails, para blo-
queios de bens ou valores e para prisões 
e extradições.

Entre os países que cooperam com o Brasil estão: Es-
tados Unidos, Canadá, Panamá, República Dominicana, 
Guatemala, Uruguai, Peru, Andorra, Alemanha, Dinamar-
ca, Suíça, Suécia, Rússia, Macau, China, Cingapura e 
Hong, Kong.

Além de auxiliar o Brasil com informações, países que 
têm negócios com empresas investigadas pela Operação 
Lava Jato também solicitam provas aos responsáveis pelas 
investigações. Até novembro, 17 países pediram documen-
tos para o Ministério Público Federal.

Foram os acordos jurídicos que permitiram a repatriação 
de R$ 550 milhões para o Brasil de recursos desviados da 
Petrobrás. É o maior volume de recursos de crimes man-
tidos fora do País já recuperados, destaca o secretário de 
Cooperação Internacional da PGR. Antes da Lava Jato, R$ 
45 milhões era o total repatriado em todas as investigações 
dos 10 anos anteriores.


