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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Mônica dos Anjos Lacerda Pena 
(Vitória da Conquista), Amanda Bre-
tas Machado (5ª Vara) e Caroline Fer-
rari Braga (Eunápolis).
Amanhã: Graziela de Vasconcelos Ma-
chado (20ª Vara), Jackson Leite de Oli-
veira (Áquila), Alexsandra Santos Fra-
ga Passos ( Feira de Santana), Eduardo 
Sergio Guimarães Santana (SECAD) e 
Marcos Antonio da Rocha (NUCJU).

Parabéns!!!

O professor da Fundação Getúlio 
Vargas Felipe Dutra Asensi (foto acima) 
apresentou durante audiência pública no 
Conselho Nacional de Justiça cinco pro-
postas para modificar a gestão do Poder 
Judiciário e modernizar o funcionamento 
da primeira instância. Segundo Asensi, o 
Judiciário precisa apostar em mais trans-
parência administrativa, investimento 
em capacitação na área de tecnologias 
da informação, prioridade à conciliação, 
desenvolvimento de lideranças judiciais e 
gestão participativa.

Estudioso da área de administração 
judiciária desde 2008, Asensi elaborou 
suas propostas após ministrar, durante 

Mudanças de gestão para aumentar 
eficiência do 1º grau são sugeridas

cinco anos, curso sobre prá-
ticas inovadoras da gestão do 
Poder Judiciário a magistrados 
e servidores, na FGV. Levou em 
conta também os resultados da 
sua pesquisa sobre a efetiva-
ção judicial da saúde e avaliou 
as boas práticas agraciadas 
com o Prêmio Innovare nos úl-
timos anos.

“É necessário incrementar 
a transparência no primeiro 
grau. Hoje é impossível se sa-
ber qual a duração média dos 
processos ou os tipos de de-
mandas que tramitam naquela 
instância. Temos de tentar lo-

calizar um processo pelo nome do ad-
vogado, da parte ou então pelo número 
do processo. É uma dificuldade enorme 
termos acesso a dados primários”, disse.

Segundo o professor da FGV, há um 
choque de gerações em curso nos qua-
dros de pessoal dos tribunais, em que 
convivem servidores antigos que têm difi-
culdades com novos equipamentos e sis-
temas informatizados e servidores mais 
jovens que dominam as novas ferramen-
tas da tecnologia da informação. “Não 
adianta dar o melhor sistema a alguém 
que só trabalha com máquina de datilo-
grafar. É preciso capacitar efetivamente 
essas pessoas em TI”, afirmou.

Implantar a conciliação na sociedade 
demandará uma mudança a longo prazo, 
segundo Asensi, pois exigirá mudanças 
institucionais e culturais, mas ajudaria a 

reduzir o número de processos que tra-
mitam na Justiça. “Hoje um estudan-
te passa cinco anos fazendo graduação 
em Direito e estuda conciliação durante 
cinco minutos. Ainda assim, o professor 
que ensina tem uma formação no modelo 
adversarial, em que um processo judicial 
sempre gera um perdedor e um vence-
dor ao final. Nos Estados Unidos, para 
alguém ingressar com uma ação judicial, 
tem de tentar conciliar antes”, disse.    

Juiz e servidor precisam trabalhar 
mais em equipe, conforme defendeu o 
especialista. “Existe uma tendência en-
tre magistrados e servidores de traba-
lharem de maneira divorciada”, disse. 
Em alguns casos, até a arquitetura das 
unidades judiciárias contribui para o 
problema, ao afastar juízes e servidores 
em espaços físicos distintos. “A maioria 
das unidades judiciárias são espaços 
emprestados por outro órgão público, 
ou seja, não foram concebidos para as 
atividades da Justiça, mas em muitos 
casos, há um aspecto intencional nessa 
separação”, afirmou.

Outra maneira de integrar mais os es-
forços da força de trabalho das Cortes é 
estimular a formação de líderes entre as 
fileiras do Judiciário. Segundo Asensi, o 
líder é diferente do chefe porque envolve 
a todos seus subordinados no proces-
so decisório, ao contrário do chefe, que 
adota modelo vertical de comando. “Os 
ambientes que utilizam a lógica da lide-
rança apresentam índices superiores de 
produtividade em relação àqueles que 
seguem a lógica da chefia”, concluiu.

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra dis-
ponível na biblioteca deste fórum. A 
leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista Brasileira de Ciências 
Criminais (RBCCrim) Nº 104 (Jul-
-Ago/2013). Sumário: • “Uma lin-
guagem anti-jurí-
dica”: as críticas 
ao projeto de parte 
geral de Código Cri-
minal italiano da 
comissão Enrico 
Ferri na Revista Pe-
nale (1919-1932) 
– Ricardo Sontag 
• Teorias da deter-
minação da pena: 
análise dos crité-
rios de relevância 
para a individualização judicial – 
Tatiana de Oliveira Stoco; • Crimes 
de direção sob a influência de álcool 
(DUI Offenses) no direito america-
no: perspectivas de direito compa-
rado – Thiago Zucchetti Carrion; • 
Um olhar para além dos sistemas 
processuais penais – Clara Maria 
Roman Borges; • Justiça criminal, 
organizações e sistemas de intera-
ção: discursos sobre o inquérito po-
licial – Bruno Amaral Machado; • 
Indicadores de saúde pública: taxa 
de mortalidade específica por cau-
sas externas – TME/homicídios – 
Eliete Gonçalves Rodrigues Alves e 
Roberto Minadeo; • Homicídios de 
adolescentes nas cidades da fai-
xa fronteira do Brasil: reflexões em 
torno da questão da vulnerabilidade 
– Fernando Salla e Paula Malvasi; 
• Criminologia crítica: dimensões, 
significados e perspectivas atuais 
– Salo de Carvalho; • Evasões du-
rante as saídas temporárias: estudo 
empírico do desempenho do institu-
to e do perfil do evadido – Daniel 
Nicory do Prado; • A argumentação 
do STF e do STJ acerca da pericu-
losidade de agentes inimputáveis e 
semi-imputáveis – Cláudia Rosane 
Roesler e Leonardo Almeida Lage; • 
ADPF 187 – Memoriais do Institu-
to Brasileiro de Ciências Criminais: 
liberdade de expressão e manifesta-
ções a favor da legalização de subs-
tância entorpecente específica.

Portaria da DIREF 
determina compensação 
do dia 28 de fevereiro
A Portaria n. 48, da Direção do Foro, 

que suspendeu o expediente na sede des-
ta Seccional e na Subseção de Barreiras 
no dia 28/2, determina que a compen-
sação daquele dia seja feita entre 10 e 
21/3 e registrada no Boletim de Frequên-
cia. Servidores em férias devem compen-
sar o dia logo após seu retorno.

Justiça Federal pagará 
mais de R$ 10 bilhões 

de precatórios em 2014 
Os TRFs têm previsão para pagar 

mais de R$ 10 bilhões referentes a pre-
catórios em todo o país. 

Os de natureza alimentícia têm previ-
são de depósitos em novembro e os co-
muns  em dezembro. 

Cabe aos TRFs, segundo cronogra-
mas próprios, fazer o depósito desses 
valores nas contas dos beneficiários, 
em datas posteriores às das liberações. 
Quanto ao dia em que as contas serão 
efetivamente liberadas para saque, esta 
informação deverá ser buscada na con-
sulta processual, no portal do TRF res-
ponsável na internet.

Democratizar a gestão, criar mais me-
canismos de transparência e redistribuir 
de maneira equitativa cargos e funções 
comissionadas foram algumas das prin-
cipais reivindicações apresentadas pelos 
participantes da audiência pública pro-
movida pelo CNJ para debater mudanças 
necessárias para a melhoria da primeira 
instância da Justiça.

O presidente da AMB, João Ricardo 
dos Santos Costa, defendeu maior parti-
cipação dos juízes na elaboração dos pro-
jetos conduzidos pelos tribunais, o que 
atualmente cabe apenas a desembar-
gadores. “Todas as propostas de gestão 
participativa se tornariam alternativa à 
falta de democracia interna plena vigen-
te nos tribunais brasileiros”, afirmou.

De acordo com a presidente do Sindi-
cato dos Servidores do Poder Judiciário 
da Bahia (SINPOJUD), Maria José San-
tos da Silva, o déficit de servidores no 
Judiciário baiano é muito maior no pri-

Gestão participativa, transparência 
e redistribuição de cargos no 1º grau 

são as maiores  reivindicações 
meiro grau de jurisdição – 7 mil servi-
dores, contra 3,5 mil no segundo grau. 
Para piorar o quadro, enquanto sobram 
cargos comissionados nos gabinetes da 
segunda instância, as comarcas menores 
sofrem com a falta deles. “Precisamos 
muito que um concurso para contratar 
servidores seja realizado, pois o último 
foi feito em 2008”, disse. 

O presidente do Sindicato dos Servido-
res do Poder Judiciário do Mato Grosso, 
Rosenwal Rodrigues dos Santos, propôs 
a criação de “equipes volantes” compos-
tas por servidores do Judiciário que se 
deslocariam até as comarcas sobrecar-
regadas pelo volume de processos para 
auxiliar na movimentação das ações. 

 A primeira audiência pública realiza-
da pelo CNJ reuniu operadores do direito, 
especialistas e integrantes do sistema de 
Justiça para debater a eficiência do 1º 
grau de jurisdição e aperfeiçoamentos le-
gislativos voltados ao Judiciário. 


