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Justiça Federal em 
Feira de Santana 

suspende outra vez 
as obras do BRT 

O juiz federal Marcel Peres decidiu na úl-
tima sexta-feira, 5/2, conceder liminar para 
suspender as obras do projeto Bus Rapid 
Transit (BRT) em Feira de Santana, como 
solicitado pelas Defensorias Públicas do Es-
tado e da União, que recorreram à Justiça 
contra a União e a Caixa, que fez o emprés-
timo para execução da obra.

A decisão é provisória e as partes vão 
apresentar seus argumentos para que o 
Judiciário possa dar a palavra final. Mas 
ao justificar a concessão da liminar, o juiz 
rejeitou uma série de argumentos da defesa 
prévia da Prefeitura. Outro ponto negativo 
para o governo municipal foi que, chamado 
a se manifestar, o MPF concordou com os 
argumentos dos defensores públicos e pe-
diu para ser incluído como autor.

O juiz demonstra concordância com 
aspectos essenciais da ação. “Os indícios 
apontam para um provável desvirtuamen-
to da ideia original”, afirma o magistrado, 
citando relatório elaborado por técnicos do 
Ministério das Cidades, que acusou altera-
ções no projeto original, como a redução 
do trajeto inicialmente previsto para toda 
a extensão da João Durval, chegando até 
o Tomba.

Outro argumento inicialmente acatado 
pelo juiz é que as trincheiras consomem 
parte significativa do recurso, mas servirão 
para o transporte particular e não coletivo, 
já que o BRT não passa na Maria Quitéria, 
local de uma trincheira; e na João Durval, 
com o encurtamento da proposta original, 
termina na Getúlio Vargas, sem alcançar a 
trincheira prevista para o cruzamento com 
a Presidente Dutra.

O magistrado incluiu em sua decisão de 
18 páginas pontos críticos de nota técnica 
do Ministério das Cidades, que suspendeu 
por algum tempo o projeto no ano passa-
do, para avaliação. “A prefeitura de Feira 
de Santana efetuou grandes modificações 
no objeto selecionado, as quais o Ministério 
das Cidades não foi consultado”, diz trecho 
do documento citado pelo juiz, que conclui: 
“os indícios apontam para um provável 
desvirtuamento da ideia original”.

Mesmo o fato do próprio Ministério ter 
depois autorizado o reinício da obra “não 
afasta automaticamente as irregularida-
des apontadas”, segundo o juiz, já que as 
objeções foram feitas por agente público 
“que presumivelmente detém competên-
cia e expertise”.

Fonte: www.folhageral.com

JEFs Cíveis de Salvador encerraram 2015 
com 14 mil processos e 19 mil sentenças

O Justiça Federal Hoje, como faz a cada 
seis meses, publica o quantitativo de pro-
cessos existentes nas diversas Varas desta 
Seccional e o número de processos julga-
dos (sentenças e acórdãos).

Na edição da última quinta-feira, di-
vulgamos o número de processos em tra-
mitação e de sentenças nas varas cíveis, 
criminais e fiscais de Salvador.   Hoje tra-
zemos os dados das seis Varas de Juizados 
Especiais Federais Cíveis de Salvador e das 
Turmas Recursais, em números ajustados, 
segundo a estatística divulgada pela Seção 
de Modernização Administrativa. 

 Segundo a SEMAD, nos últimos doze 
anos, o quantitativo de processos em tra-
mitação nos JEFs Cíveis tem caído siste-
maticamente: das 109.128 ações há doze 
anos, quando só existiam três JEFs Cíveis 
(15ª, 21ª e 22ª) até os 13.282 feitos, no 
final de 2014, considerando a tramitação 
ajustada. Entretanto, no ano de 2015 esse 
número voltou a crescer, acrescendo 852 
processos ao acervo e atingindo o total de 
14.224 ações. 

PROCESSOS NOS JEFS CÍVEIS 

Os processos em tramitação nos JEFs 
Cíveis de Salvador estavam assim distribu-
ídos ao final de 2015: 

• 22ª Vara com 3.360; • 21ª Vara com 
2.546; • 9ª Vara com 2.545; • 23ª Vara 
com 2.099; • 15ª Vara com 1.846; •  5ª 
Vara com 1.747. Havia ainda 81 proces-
sos nos dois JEFs criminais.

Em relação ao ano de 2014, em duas 
varas de Juizado houve redução no número 
de feitos: a 23ª Vara, com 774 processos a 
menos, e a 9ª Vara, com menos 544.

Já nas outras quatro varas dos JEFs 
houve ampliação. A 22ª Vara viu seu acer-
vo crescer em 592 processos. A 5ª Vara 
teve aumento de mais de 486 ações. A 15ª 
Vara ficou com 818 feitos a mais; e a 21ª 
Vara com mais 278.

 SENTENÇAS NOS JEFS CÍVEIS 

O total de sentenças em 2015 nos JEFs 
foi de 19.645, representando 3.094 sen-
tenças a menos em relação ao ano anterior.

As sentenças em 2015 ficaram assim 
distribuídas nas Varas dos JEFs: • 9ª Vara: 
3.856; • 21ª Vara: 3.807;• 22ª Vara: 
3.536; • 15ª Vara: 3.117; • 23ª Vara: 
2.734; • 5ª Vara: 2.595. 

 Comparando com 2014, houve aumen-
to no número de sentenças na 21ª Vara (+ 
1.147). Nas demais, houve redução: 5ª 
Vara (-1.609); 23ª Vara (-1.280); 15ª Vara 
(-976); 22ª Vara (-267); 9ª Vara (-109). 

 ACÓRDÃOS NAS TURMAS RECURSAIS 

As Turmas Recursais, em 2014, ha-
viam julgado 19.609 recursos. Em 2015 
esse número foi de 24.464, representando 
20% de aumento em um ano.

PROCESSOS NAS TURMAS RECURSAIS 

Em relação ao total de recursos em 
tramitação ajustada, a 1ª Turma Recursal 
fechou o ano passado com 13.204; a 2ª 
Turma Recursal, com 13.377; a 3ª Turma 
Recursal, com 11.559; e a 4ª Turma Re-
cursal, com 14.727 processos, totalizando 
52.868, o que reduziu, em um ano, 6.644 
recursos ao acervo das quatro turmas.

TRF1 prepara grande atualização 
em bancos de dados em março

Devido à necessidade inadiável de atua-
lização dos 26 bancos de dados da Justiça 
Federal da 1ª Região, os sistemas eletrôni-
cos do TRF1 ficarão indisponíveis no perío-
do das 19h do dia 18 de março até às 6h 
do dia 28 de março de 2016

Sendo assim, segundo previsto na Por-
taria Presi 21, de 28 de janeiro de 2016, 
assinada pelo presidente do TRF1, desem-
bargador federal Cândido Ribeiro, ficam 

suspensos os expedientes interno e externo 
e o atendimento ao público em geral em 
toda a Justiça Federal da 1ª Região nos 
dias 21 e 22 de março de 2016, bem 
como os prazos processuais no período de 
18 a 27 de março de 2016.

Durante esse período, fica mantida a 
apreciação de ações, de procedimentos 
e de medidas de urgência em regime de 
plantão, que visa evitar o perecimento de 
direito.

O documento estabelece, também, que 
a Secretaria do Tribunal e as Diretorias de 
Foro devem publicar aviso, conforme mode-
lo constante no § 4º do art. 1º da Portaria, 
em seus respectivos cadernos do Diário da 
Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, dia-
riamente, no período de 1º a 18/3/2016.

A íntegra da Portaria, com todas as de-
liberações, está disponível no portal do Tri-
bunal em "Avisos".

TRF1 altera data de 
implantação do PJe 

na Seccional da Bahia 
A Portaria Presi 45 altera a Portaria Pre-

si 457 de 22/12/2015 para redefinição do 
cronograma de expansão da instalação do 
Processo Judicial Eletrônico – PJe, na Jus-
tiça Federal da 1ª Região no ano de 2016.

A alteração decorre da Lei 13.255, de 
14/01/2016, que impôs  enorme limitação 
orçamentária  ao Judiciário em 2016,  exi-
gindo contenção de despesas  com vistas 
à adequação das ações ao orçamento e a 
necessidade de reestruturação do modelo 
de implantação do PJe, para ajustar-se ao 
orçamento de 2016, com reflexo no crono-
grama de instalação do PJe. 

Ressalte-se que a Comissão Técnica 
Regional do PJe–TRF1 em reunião no dia 
11/02/2016, aprovou a redefinição do cro-
nograma de instalação do PJe para 2016.

 Na Bahia, a implantação está prevista 
para o dia 19 de setembro de 2016.


