
Aniversariantes
Hoje: Fábio Valois Ferreira (Juazeiro), 
Silvana Nunes de Miranda Ribeiro (CE-
COL) e Samile Cardoso de Oliveira (Je-
quié). Amanhã: Antonio Magela França 
de Lima (10ª Vara) e Giselle Ribeiro da 
Silva (Guanambi). Parabéns!!!
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Quando um processo judicial é finaliza-
do, ele é encaminhado para arquivamento 
pela Seção de Depósito e Arquivo Judicial 
(SEDAJ). Uma das sete unidades do Nú-
cleo Judiciário - NUCJU, a SEDAJ também 
é responsável por administrar o depósito 
de bens apreendidos pela Justiça Federal 
da Bahia, como armas e equipamentos de 
estações de rádio clandestinas. 

Os impressionantes números que tra-
duzem o trabalho da Seção chamam a 
atenção: são cerca de 570 mil processos 
arquivados em dois amplos depósitos que, 
juntos, somam 1.800m². Para se ter uma 
ideia do espaço ocupado por esses proces-
sos, são mais de mil estantes, cada uma 
delas com 15 lotes (pilhas) de processos. 
Daí, basta fazer uma simples conta de mul-
tiplicação e verifica-se que são cerca de 15 
mil milhas de processos arquivados. Um 
número para impressionar qualquer um!

O do prédio dos JEFs guarda todos os 
processos dos Juizados Especiais Federais 
e os processos cíveis a partir do ano 2000; 
já o arquivo localizado nas imediações do 
Fórum Teixeira de Freitas, reúne os proces-
sos cíveis até 1999 e todos os processos 
criminais e de execução fiscal. A SEDAJ 
recebe mensalmente uma média de 3 mil 
pedidos de cópia e conferência de proces-
sos e entre 4 e 5 mil processos para serem 
arquivados. O mais antigo deles data do sé-
culo 19 e é totalmente escrito à mão.

Ao lado de Minas Gerais, a Seccional 
da Bahia é referência na guarda de pro-
cessos e na celeridade da recuperação da 
informação. Todos os processos arquivados 
podem ser localizados facilmente através 
do Oracle. Uma pesquisa simples indica a 
plataforma, a estante e o lote onde o docu-
mento está. O sistema facilita a consulta 
dos processos, que pode ser solicitada nas 
terças e quintas-feiras por advogados e de 
segunda a sexta-feira pelas varas. 

Como os depósitos não funcionam den-
tro da SEDAJ, é preciso ter atenção aos 
prazos. As varas que solicitam processos 
até as 15h têm o pedido atendido no mes-
mo dia. Os advogados, por sua vez, preci-
sam preencher um formulário e efetuar o 
pagamento de uma taxa por Guia de Reco-
lhimento da União, no valor de R$ 11,64. 
“Quando o advogado paga essa taxa, nós 
emitimos um protocolo dizendo a data que 
ele vai retornar para pegar esse processo, 

lembrando que é apenas para cópia e vis-
ta. Qualquer outra providência que não se 
refira a cópia e vista tem que ser solicita-
da exclusivamente na Vara”, explica Jose-
mi Oliveira, supervisor da Seção. 

Além de Josemi, que trabalha no prédio-
sede, atuam na Seção o servidor Telga Cas-
siano (sempre de prontidão no arquivo loca-
lizado nas proximidades do Fórum Teixeira 
de Freitas) e os terceirizados Uilton Santia-
go, Weber Conceição e José Santos, um em 
cada frente de trabalho (foto acima). Jun-
tos, eles são responsáveis por manter essa 
volumosa massa documental em boas con-
dições de armazenamento e disponibilizá-la 
aos interessados de forma célere. Devido à 
equipe reduzida, a Seção só funciona no tur-
no vespertino, mas o horário não influencia 
na qualidade do trabalho, segundo o super-
visor. “Nós atendemos a contento e não há 
nenhuma queixa por parte dos advogados”, 
conta o supervisor da Seção.

Paralela à Seção, a Comissão de Des-
carte Judicial busca, incansavelmente, a 
liberação de espaço para armazenamento 
de novos processos. Presidida por Marcos 
Antônio da Rocha, supervisor da Seção de 
Cálculos, o projeto teve sua primeira edição 
em 2010, quando 2.200 processos des-
cartados foram doados para uma coopera-
tiva de reciclagem, após picotagem. 

“A intenção não é descartar por si só, 
mas preservar a memória institucional”, 
esclarece Josemi. Os processos que já têm 
a sua temporalidade esgotada são analisa-
dos e, se cumprirem as exigências legais, 
são separados e lançados definitivamente 
para descarte. Josemi explica, ainda, que 
alguns processos não podem ser descarta-
dos: “Até 1973, todos os processos são de 
guarda permanente. Os processos crimi-
nais também. Os processos que tratam de 
algumas situações específicas, como di-
reito indígena e desapropriação, também 
são todos de guarda permanente”.

Antes do descarte, é publicado um edi-
tal informando a disponibilidade daqueles 
documentos. Quem tiver interesse em ad-
quirir algum dos processos pode sinalizar à 
Justiça Federal, no período determinado na 
publicação. Caso não haja interessados, o 
edital é encerrado e os processos são enca-
minhados para picotagem e reciclagem.

Para este ano, está planejado um grande 
descarte de agravos de instrumento. “Te-
mos cerca de 2.500 agravos cadastrados 
para gerar o edital de publicação. Acre-
dito que até 15 de novembro estejamos 
descartando esse volume de documentos 
que não têm mais qualquer serventia para 
prestação jurisdicional”, destaca Josemi.

O trabalho da Seção de Depósito e Ar-
quivo Judicial já foi objeto de elogios públi-
cos, conforme o JFH veiculou, na edição de 
15/3/2010, as palavras da diretora da 8ª 
Vara, Cláudia Temporal que enviou, naquela 
ocasião, texto a Direção do NUCJU parabeni-
zando, em nome daquela Unidade, o pesso-
al lotado na Seção de Arquivo pela melhoria 

da celeridade do atendimento das solicita-
ções de desarquivamento. Cláudia Temporal 
comentava, na ocasião, a evolução sentida 
pelas secretarias e o resultado na satisfação 
dos advogados: “As queixas dos advogados 
e das partes eram constantes e este fato 
não deixava de alcançar o serviço prestado 
pela secretaria da Vara e pela Justiça Fede-
ral, já que a prestação de um atendimento 
célere e eficiente depende de um trabalho 
de equipe. A Justiça Federal prestará um 
serviço célere se houver o empenho de to-
dos os servidores e a Seção de Arquivo já 
está dando a sua colaboração.”

O JFH indagou da diretora da 8ª Vara 
se ela continuava com a mesma impressão 
manifestada em 2010. Cláudia Temporal 
fez questão de afirmar que desejava elogiar 
mais ainda o trabalho dos colegas da SE-
DAJ, que hoje é melhor do que há três anos. 
“Quando uma Seção tem um trabalho de 
excelência, todos nós temos obrigação de 
reconhecer, principalmente uma Seção de 
quem nós, das Varas, dependemos tanto”.

Naquela ocasião, registramos o co-
mentário de Josemi Oliveira, para quem 
os elogios são resultado de muito trabalho 
duro em ambiente muitas vezes insalubre: 
“Este é reconhecimento pela luta de toda 
a equipe do Arquivo Judicial que foi, por 
muito tempo esquecida, mas que graças à 
mudança de visão das últimas administra-
ções, teve a oportunidade de demonstrar 
seu valor”, afirmou.

Josemi Oliveira trouxe para a Seção a 
compreensão de que o trabalho ali realiza-
do está mais ligado à gestão de autos fin-
dos do que meramente de arquivo judicial. 

Da série Conhecendo a Área Área Admi-
nistrativa, o JFH já publicou matérias sobre: 
SEVIT (18/2),  SESIS (27/2), ASJUR (7/3), 
SEPROL (14/3), SECOM (26/3), SECAM 
(11/4), SEPAG (24/4), SEPAT (31/5), CE-
MAN (21/6), SEMAD (17/7) e SESEG (5/8).

Campanha em prol do Abrigo Irmã 
Lourdes arrecada mais de 800 fraldas

A foto ao lado mostra o re-
sultado da campanha promovi-
da pela Comissão de Ação So-
cial da DIREF, com o objetivo 
de ajudar o Lar Irmã Lourdes: 
887 fraldas geriátricas doadas 
por servidores, magistrados e 
estagiários da Seção Judiciária 
da Bahia.

Na última quinta-feira, 
15/8, as servidoras Rosane 
Cerqueira e Myrtô Magalhães, integrantes 
da Comissão, estiveram no Lar Irmã Lour-
des, juntamente com Eliete Lima e o ad-
vogado José Adailan, voluntários do Cen-
tro de Direitos Humanos Franco Pellegrini,  
idealizadores da campanha. Na foto, as 
servidoras e o advogado Adailan, ao lado 
de um dos moradores do abrigo, o anima-
do ex-locutor Adelson Souza, com seus 80 
anos e forte voz de barítono.

O Lar Irmã Lourdes abriga atualmente 
33 idosos (17 homens e 16 mulheres ca-
rentes). Fundado pelo médico João Eudes 
há 11 anos, funciona na Rua Haroldo Ca-
íno, 76-E, Sussuarana Nova e conta com 
14 funcionários. Além dos gastos com ali-
mentação e material de limpeza, a fralda 
geriátrica é a grande responsável pela alta 
despesa, já que os idosos consomem mais 
de 60 fraldas geriátricas por dia.
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