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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcos Antônio de Oliveira 
Aguiar (SEVIT). Amanhã: Ailton Bran-
dão Neves (Jequié), Antonio Barreto 
Cruz Junior (NUCJU), Sueli de Souza 
Borges (NUCRE), Gustavo Mamede 
Santanna Xará (Guanambi) e Karlson 
Santos Souza (Eunápolis).

Parabéns!!!
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Edição n. 167
 7º Encontro Nacional do Judiciá-

rio define metas para 2014;  Unicorp 
promove Curso de Estatística Básica;  
Servidores participam de curso de capa-
citação do Projeto Melhoria do Ambiente 
de Trabalho.  O estado do Amapá re-
cebe mais três varas federais. Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Em novembro de 2003, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.

Quinzena do Servidor

03/11/2003 – Halloween da Jus-
tiça Federal agitou  servidores - Drá-
culas, Mortícias e 
outros monstros 
praticamente lo-
taram, na última 
sexta-feira, o sa-
lão de festas do 
Costa Verde Tênis 
Clube no I Hallo-
ween da Justiça 
Federal. 

Durante o 
evento, foi rea-
lizado o concur-
so de fantasias, 
contando pontos para as equipes da 
II Gincana da Justiça Federal, quando 
os componentes da equipe “Raça” fa-
turaram o 1º e o 3º lugares. A equipe 
“Experimenta” ganhou o 2º lugar. 

A festa foi considerada pelos pre-
sentes como uma das melhores já rea-
lizadas pela Justiça Federal e foi fruto 
de uma parceria entre a ASSERJUF e o 
Programa de Qualidade de Vida e Tra-
balho, contando com o apoio da Dire-
ção do Foro e da Caixa.

04/11/2003-exposição de fotogra-
fias prossegue até a próxima sexta-
feira - A exposição de fotografias “Ve-
lejando pelas Ilhas Gregas”, de autoria 
do servidor Euvaldo Pinho, da Repre-
sentação do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região nesta Seção Judiciária, 
prossegue até a próxima sexta-feira. 
Compareçam!!

JFHHÁ DEZ ANOS

JEF Adjunto da Subseção de Barreiras 
arquiva o quarto milésimo processo em 2013

A juíza federal da Subseção Judiciá-
ria de Barreiras, Marla Consuelo Santos 
Marinho, reuniu os servidores daquela 
Subseção, no último dia 14/11, para co-
memorar o arquivamento do quarto mi-
lésimo (4.000º) processo em tramitação 
perante o Juizado Especial Federal Ad-
junto, apenas no ano de 2013. 

A magistrada aproveitou a ocasião 
para parabenizar a todos os servidores pe-
los esforços envidados para atingir tal fim, 
considerado, simbolicamente, um marco 
para a Subseção de Barreiras, que vem 
registrando uma significativa retração em 
seu acervo de ações previdenciárias. 

Foi ressaltado também pela Dra. Mar-
la Consuelo que, para o alcance deste nú-
mero, foi fundamental a participação da 
Diretoria do Foro da Seção Judiciária da 

Bahia,, na pessoa do Juiz Federal  Ávio 
Novaes, bem como do juiz federal João 
Paulo Pirôpo, que prestou auxílio à Sub-
seção, realizando dois “mini mutirões” de 
audiências do JEF neste ano.

No mês de outubro de 2012, a Subse-
ção de Barreiras possuía 5.713 processos 
em tramitação ajustada perante o JEF. Após 
um ano, em 31 de outubro de 2013, pos-
sui 4.181 processos, o que significa uma 
diminuição de 27% em seu acervo, sem 
considerar os 4.239 novos processos que 
ingressaram em Juízo durante o período. 

A meta traçada até o fim de 2013 é 
de remeter para o arquivo definitivo 5 mil 
processos apenas do Juizado Especial Fe-
deral Adjunto. Considerando os números 
gerais da Vara de Barreiras, foram bai-
xados, entre outubro de 2012 e outubro 
de 2013, um total de 7.809 processos, 
contra 5.755 que ingressaram.


