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O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016.

Art. 359. O envio de mensagens, 
imagens ou notas a todos os componen-
tes de lista de  endereços fica restrito a 
assuntos de interesse geral dos servido-
res e juízes e é de responsabilidade do 
setor competente.

§ 1º É vedado o envio que tenha 
como destinatários todos os componen-
tes da lista para tratar de assuntos de 
um pequeno grupo de servidores.

Art. 360. O servidor que apagar, des-
truir, modificar ou, de qualquer forma, 
inutilizar, total ou parcialmente, arquivo 
ou programa de computador, fizer uso, 
de forma indevida ou não-autorizada, 
dos equipamentos de informática, bem 
como agir em desacordo com os termos 
deste provimento, fica sujeito à aplica-
ção das penalidades previstas na Lei n. 
8.112/90 e na legislação pertinente.

Art. 261. Sempre que possível, de-
verá ser utilizado o e-mail para comuni-
cação de atos processuais entre as varas 
federais da Primeira Região que, a cri-
tério do juiz, forem considerados opor-
tunos, como ofício em carta precatória, 
solicitação de informações, pedido de 
esclarecimento sobre antecedentes pe-
nais de réus, salvo na hipótese em que a 
mensagem, por questões de segurança, 
contenha peculiaridades que recomen-
dem o uso de correspondência impressa.

§ 1º A secretaria da vara poderá valer-
-se do uso de escâner, com o objetivo de 
se evitar a digitação de textos, quando 
necessária a reprodução de folhas que 
acompanhem a solicitação das cartas 
precatórias encaminhadas ao juízo de-
precado, na forma prevista neste artigo.

§ 2º A fim de que se confirme a au-
tenticidade da mensagem, deverá o ser-
vidor fazer contato com o juízo depre-
cante antes do cumprimento da ordem 
judicial, nas hipóteses de cartas preca-
tórias ou solicitação para expedição de 
mandado de prisão ou alvarás de levan-
tamento de bens ou valores.

§ 3º Expedida a mensagem, deverá o 
servidor competente certificar nos autos 
a remessa.

§ 4º Recebida a mensagem, deve-
rá o servidor competente confirmá-la, 
imprimi-la e juntá-la aos autos imedia-
tamente.

O PROVIMENTO

Operação Lava Jato vence 
Prêmio Innovare de 2016

Desde 2014, a Operação Lava Jato pro-
duziu 118 condenações por crimes de cor-
rupção, lavagem de dinheiro e organização 
criminosa com penas que superam 1.256 
anos, o que incluiu o pedido de ressarci-
mento de mais de R$ 38 bilhões.

Considerada a maior e mais importante 
investigação de corrupção que o país já viu, 
a força-tarefa da Lava Jato foi anunciada 
na terça-feira, 6/12, a vencedora da 13ª 
edição do Prêmio Innovare, na categoria 
‘Ministério Público’, derrotando outras 51 
iniciativas na área do MP. O trabalho da 
Lava Jato conta com o esforço de 14 pro-
curadores e aproximadamente 50 servido-
res públicos de outras áreas, coordenando 
equipes da Polícia Federal, Receita Federal, 
Petrobrás, COAF, CADE, CGU, TCU e CVM.

Três dias antes desse reconhecimento 
nacional, a Lava Jato ganhou repercussão 
no exterior: no dia 3/12, a operação supe-
rou 580 outros trabalhos do mundo inteiro 
e conquistou o Prêmio Anticorrupção 2016 
da prestigiada Transparência Internacional. 
O prêmio internacional homenageia líderes 
e organizações da sociedade civil, além de 
jornalistas, promotores e agentes de gover-
no que expõem e combatem a corrupção.

Durante a investigação do esquema, o 
MPF descobriu que grandes empreiteiras 
organizadas em cartel pagavam propina 
(de 1% a 5% do total de contratos bilioná-
rios superfaturados) para altos executivos 
da Petrobras e outros agentes públicos, dis-
tribuída por meio de operadores financeiros 
do esquema. 

Para ajudar o cidadão a entender o 
caso e os complexos esquemas crimino-
sos, o MPF criou o site (http://lavajato.
mpf.mp.br/) onde é possível conhecer com 
mais detalhes a operação, que já firmou 70 
acordos de colaboração premiada, decre-
tou 175 prisões e produziu 23 sentenças 
pelos crimes de corrupção contra o sistema 
financeiro internacional, tráfico transnacio-
nal de droga, formação de organização cri-
minosa e lavagem de ativos, dentre outros.  
O valor total do ressarcimento pedido está 
em R$ 38 bi. O volume de propinas apura-
do chega a quase R$ 6,5 bilhões.

“A Lava Jato é fruto de mais de 20 
condições necessárias que eu classifica-
ria como improváveis, mas que, para nos-
sa sorte, alinharam-se”, diz o procurador 
Deltan Dallagnol, que avalia a corrupção 
no Brasil como enraizada e sistêmica. 
“Uma coisa é saber que o monstro existe. 
Outra, bem diferente, é vê-lo em carne e 
osso à nossa frente, o que é assustador”, 
reconheceu. 

Fonte: CNJ

Aprovadas metas para 2017 durante 
10º Encontro Nacional do Poder Judiciário

O 10º Encontro Nacional do Poder Ju-
diciário divulgou as metas nacionais para 
2017, estabelecidas pelos presidentes de 
tribunais de todo o País.

A presidente do CNJ e do STF, minis-
tra Cármem Lúcia, lembrou que todo ci-
dadão tem direito a razoável duração do 
processo, “mas, em uma sociedade com 
80 milhões de ações judiciais, o número 
de juízes que temos e o processo posto 
com prazo a serem observados, e recur-
sos sem fim, é claro que não consegui-
mos fazer com que essas respostas sejam 
claras o bastante para que o cidadão fi-
que satisfeito”, analisou.

As metas para 
toda a Justiça pre-
veem julgar os pro-
cessos mais antigos, 
aumentar os casos 
de conciliação, agili-
zar casos que envol-
vem muitos recursos 
e julgar mais proces-
sos do que os distri-
buídos anualmente.

Confira uma sín-
tese das metas gerais 
para todo o Poder Ju-
diciário em 2017:

 Meta 1 - Julgar quantidade maior de 
processos de conhecimento do que os dis-
tribuídos no ano; 

Meta 2 - Identificar e julgar 100% dos 
processos distribuídos até 31/12/2012 e, 
pelo menos, 85% dos processos distribuí-
dos em 2013. Nos JEFs e nas Turmas Re-
cursais, julgar 100% dos distribuídos até 
31/12/2014;

Meta 3 - Aumentar os casos soluciona-
dos por conciliação fomentando o alcance 
mínimo de 2% na proporção dos processos 
conciliados em relação aos distribuídos;

Meta 4 - Priorizar o julgamento dos pro-
cessos relativos à corrupção e à improbida-
de administrativa;

Meta 5 - Impulsionar processos à exe-
cução;

Meta 6 - Priorizar o julgamento das 
ações coletivas.

Metas específicas - Ações criminais: 
Baixar quantidade maior de processos cri-
minais do que os casos novos criminais no 
ano corrente. Julgar quantidade maior de 
processos criminais do que os casos novos 
criminais no ano corrente.

Ações penais: Identificar e julgar até 
31/12 do ano corrente 70% das ações pe-
nais vinculadas aos crimes relacionados à 
improbidade administrativa, ao tráfico de 
pessoas, à exploração sexual e ao trabalho 
escravo, distribuídas até 31/12/2014.

O encontro teve este ano a inclusão 
de uma meta para a Justiça Estadual que 
prevê o fortalecimento da rede de enfren-
tamento à violência doméstica e familiar 
contra as mulheres.

Os corregedores da Justiça definiram 
com magistrados, corregedores e presiden-
tes de tribunais, as metas da Corregedoria 
Nacional de Justiça para 2017.

Usuários de restaurante 
e lanchonete avaliam 
ambos positivamente
Atendendo a previsão de edital, a SE-

COS elaborou pesquisa de satisfação junto 
aos usuários do restaurante e da lanchone-
te desta Seccional, assim como foi nomea-
da comissão técnica avaliadora.

Ao todo, 48 usuários responderam ao 
questionário que pedia notas de avaliação 
em quesitos como sabor, apresentação e 
variedade dos alimentos, variedade dos 
lanches, organização e eficiência dos fun-
cionários da empresa concessionária etc.

Ressalte-se que, de acordo com o edital, 
o número mínimo exigido para que a pesqui-
sa fosse validada era de 20 respostas.

Na opinião da grande maioria dos usu-
ários, a empresa tem avaliação positiva  
(usuários satisfeitos ou muito satisfeitos), 
com nota 76,59. Na opinião da comissão 
designada para avaliação, a nota foi de 98, 
sendo a nota final 82,3.

A conclusão é que o valor a ser pago 
pela concessionária no semestre seguinte 
ao da avaliação é de R$ 3.745,83, valor 
atualmente praticado.


