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Aniversariantes
Hoje: André Ricardo Gomes Borges 
(21ª Vara), Fábio Bispo de Jesus (4ª 
Vara), Marlene de Jesus (13ª Vara), 
Cristina de Assis França (NUCJU) e 
Pablo Jaasiel Neves (Turma Recursal). 
Amanhã: Andreza Gonçalves Carva-
lho (23ª Vara), André Luiz Fonsêca 
Ferreira (Jequié), Jose Carlos Bispo 
(NUCJU), Renato de Mello Guimarães 
Lobo (7ª Vara), Júlio César Chaves de 
Sousa (VIPAC), Tiago Sardeiro Castro 
(Itabuna) e Vilma Tavares da Silva 
Brito (Barreiras).
Domingo: Caio Nascimento Gomes 
Nunes Victoria (7ª Vara), Caio Rufino 
Lima (Turma Recursal), Felipe Passos 
Buisine (COJUES), Elber Clayton Cos-
ta Dos Santos (Teixeira de Freitas), 
Kellen Ozawa Okamoto (Jequié) Maria 
Nilza (CS Gestão e Serviço) e Beatriz 
Boaventura de Oliveira Lacerda Mo-
reira (Vitoria da Conquista). 
Segunda-feira: Yago Conceição da Sil-
va (NUCJU), Vivian Patrícia Pinto Pa-
tury (Itabuna), Samuel Saladino Mar-
tinez Cal (Turma Recursal) e Bárbara 
Soussa Barretto (TRF2).
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Em janeiro de 2005, o JFH publicou 
a notícia que destacamos abaixo.

31/01/2005 – ASSERJUF tem 
nova Diretoria – A nova diretoria da 
Associação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia (ASSERJUF) tomou 
posse na última sexta-feira, em ceri-
mônia realizada no auditório Ministro 
Dias Trindade. 

A diretoria recém-empossada, que 
cumprirá o biênio 2005/2006, é com-
posta pelos servidores Cláudio Melo 
(diretor executivo), Marco Antônio da 
Rocha (suplente), Cláudio Carvalho 
(diretor financeiro), Josenil Batista 
(suplente), Luzineide Oliveira (direto-
ra secretária), Márcia Rodrigues (su-
plente), Rosane Cerqueira (diretora de 
benefícios), Kleber Portela (suplente), 
Luiz Goulart (diretor social e de comu-
nicação), Ricardo Gurgel (suplente), 
Gilveraldo Dórea (diretor de esportes), 
Genilson Ferreira (suplente), Romério 
Miranda (diretor jurídico) e Isabel Brito 
(suplente).

Ao deixar o cargo de diretora exe-
cutiva, a servidora Patrícia Farias 
apresentou uma avaliação dos tra-
balhos desenvolvidos na ASSERJUF 
durante sua gestão e agradeceu à 
confiança dos associados e aos cole-
gas de diretoria. Também afirmou que 
muitos projetos ficaram por ser feitos, 
mas a confiança na nova diretoria é 
enorme.

A diretora do Foro, juíza federal 
Mônica Aguiar, parabenizou os empos-
sados, em especial o diretor executivo, 
Cláudio Melo, com quem já trabalhou 
na 12ª Vara, e ratificou a parceria en-
tre a Associação e a DIREF, destacan-
do as relações pessoais e um saudável 
ambiente de trabalho como aspectos 
mais importantes a serem perseguidos 
sempre. 

O diretor executivo, Cláudio Car-
doso, destacou as ações conjuntas 
da ASSERJUF e do SINDIJUFE, como 
atividades complementares e não ex-
cludentes. Como projetos prioritários, 
apontou a construção da sede da As-
sociação e de uma creche, bem como 
a participação ativa na instalação de 
novas varas e a interiorização da Jus-
tiça Federal.

JFHHÁ DEZ ANOS

JEFs Cíveis de Salvador encerraram 2014  
com 13 mil processos e 22 mil sentenças

Acervo caiu 20% em um ano

O Justiça Federal Hoje, como faz a 
cada seis meses, publica o quantitativo 
de processos existentes nas Varas desta 
Seccional e o número de processos julga-
dos. Na terça-feira, divulgamos o número 
de processos em tramitação e de senten-
ças nas varas cíveis, criminais e fiscais 
de Salvador. Ontem fizemos o mesmo em 
relação às Subseções. 

Hoje trazemos os dados das seis Va-
ras de JEFs Cíveis de Salvador e das Tur-
mas Recursais, em números ajustados, 
segundo a estatística divulgada pela Se-
ção de Modernização Administrativa. 

Segundo a SEMAD, nos últimos dez 
anos, o quantitativo de processos em tra-

mitação nos JEFs Cíveis tem caído sis-
tematicamente: das 109.128 ações há 
onze anos, quando só existiam três JEFs 
Cíveis (15ª, 21ª e 22ª) até os 13.282 
feitos, no final do ano passado, conside-
rando a tramitação ajustada.

PROCESSOS NOS JEFS CÍVEIS

Os processos em tramitação nos JEFs 
Cíveis de Salvador estavam assim distri-
buídos ao final de 2014: 

• 9ª Vara com 3.088; • 23ª Vara com 
2.872; • 22ª Vara com 2.765; • 21ª 
Vara com 2.269; • 5ª Vara com 1.261; 
• 15ª Vara com 1.027.

Comparando-se os dados com os de 
2013, verifica-se que houve redução em 
um ano de 3.449 processos nas seis va-
ras de JEF, representando 20% a menos 
no número de ações em tramitação já 
que em dezembro de 2013 o total era de 
16.731 processos.

Em apenas duas das varas de Juizado 
houve aumento no número de feitos: a 
23ª Varas, com cerca de 350 processos 
a mais, e a 21ª Vara, com aproximada-
mente 550 a mais. 

Já nas outras quatro varas dos JEFs 
houve redução. A 15ª Vara viu seu acer-
vo cair em mais de 1.800 processos, re-
duzindo o seu estoque de ações a menos 
da metade do existente há um ano. A 5ª 
Vara teve diminuição de mais de 1.200 
ações e também reduziu seu estoque de 
processos pela metade. A 22ª Vara ficou 
com quase 1.000 feitos a menos; e a 9ª 
Vara com menos 400. 

SENTENÇAS NOS JEFS CÍVEIS

O total de sentenças em 2014 nos 
Juizados foi de 22.739, representando 
4.231 sentenças a menos em relação ao 
ano anterior, uma redução de 16%. 

As sentenças em 2014 ficaram assim 
distribuídas nas Varas dos JEFs: • 5ª 
Vara: 4.204; • 15ª Vara: 4.093; • 23ª 
Vara: 4.014; • 9ª Vara: 3.965; • 22ª 
Vara: 3.803; • 21ª Vara: 2.660

Também comparando com 2013, 
houve aumento no número de sentenças 
na 5ª Vara (+373) e na 9ª Vara (+820). 
Houve redução na 15ª Vara (-2.329); 
21ª Vara (-1.115); 22ª Vara (-929); e 
23ª Vara (-1.051)  

ACÓRDÃOS
NAS TURMAS RECURSAIS

As Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Federais haviam julgado em 
2013 um total de 15.862 recursos, sen-
do 9.387 deles da 1ª Turma, e 6.473 da 
2ª Turma. Em 2013 não há registros de 
julgamentos da 3ª e 4ª Turma Recursal, 
ambas recentemente instaladas . 

Já em 2014, as quatro turmas recur-
sais julgaram 20.102 recursos, repre-
sentando 21% de aumento do número 
de acórdãos em um ano, assim distribuí-
dos em relação aos julgamentos nas tur-
mas: • 1ª Turma Recursal com 5.995; 
• 2ª Turma Recursal com 5.602; • 3ª 
Turma Recursal com 5.879; e • 4ª Tur-
ma Recursal com 2.626.

PROCESSOS
NAS TURMAS RECURSAIS

Em relação ao total de recursos em 
tramitação ajustada, a 1ª Turma Recur-
sal fechou o ano passado com 14.987; 
a 2ª Turma Recursal, com 14.994; a 
3ª Turma Recursal, com 14.858; e a 
4ª Turma Recursal, com 14.729, to-
talizando 59.568, o que acrescentou, 
em um ano, quase 14,5 mil recursos 
ao acervo das quatro turmas.


