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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Sheila Ferraz da Silva Gondim 
(3ª Vara), Delvane Pinheiro de Almei-
da (Feira de Santana), Jose Airton 
Patricio Barros (NUCJU), Célia Gon-
çalves Duarte (Juazeiro), Sônia de 
Jesus Custódio (Contrate) e Augusto 
Emanoel Pinho Santos (Áquila). 

Parabéns!!!

TRF1 instala 2ª Vara de Itabuna
e 3ª Vara de Feira de Santana

na próxima semana
Subseção de Feira de Santana também inaugura sede própria

 JEFs Cíveis de Salvador encerraram 2013 
com 17 mil processos tramitando e 27 mil julgados

2011, o número de feitos era 31.015 
nas mesmas varas e, no ano anterior, 
este número era de 29.187. 

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 dez anos, quando só 
existiam três JEFs Cíveis (15ª, 
21ª e 22ª) até os 16.898 fei-
tos, no final do ano passado.

 Os processos em tramita-
ção nos JEFs Cíveis de Salva-
dor estão assim distribuídos: 
• 22ª Vara com 3.752; • 9ª 
Vara com 3.491; • 15ª Vara 
com 2.868; • 5ª Vara com 
2.551; • 23ª Vara com 2.519; 
• 21ª Vara com 1.717.

 Em relação ao total de pro-
cessos julgados em 2013, os 
números foram os seguintes: 
• 15ª Vara: 6.422; • 23ª Vara: 5.065; 
• 22ª Vara: 4.732; • 5ª Vara: 3.831; • 
21ª Vara: 3.775. • 9ª Vara: 3.145.

 Já as Turmas Recursais dos Juiza-
dos Especiais Federais julgaram 15.862 
recursos em 2013, sendo 9.387 deles 

da 1ª Turma, e 6.473 da 2ª Turma. Em 
2013 não há registros de julgamentos da 
3ª Turma Recursal, instalada no final do 
ano passado. 

Em relação ao total de recursos em 
tramitação, a 1ª Turma fechou o ano 
passado com 16.016; a 2ª Turma, com 
16.497; e a 3ª Turma Recursal, com 
16.659, totalizando 49.172 recursos no 
final de 2013.

A estatística revela que entre 2009 e 
2013 as Turmas Recursais tiveram au-
mento do número de recursos em trami-
tação, com incremento médio de mais de 
6,3 mil processos por ano. No mesmo 
período de cinco anos, o crescimento 
médio no número de processos distribuí-
dos foi de 2,9 mil por ano.

A partir da próxima semana, encerra-
-se o calendário de instalações das últi-
mas varas federais na Seção Judiciária 
da Bahia, com a inauguração das novas 
varas de Itabuna e Feira de Santana pelo 
presidente do TRF da 1ª Região, desem-
bargador Mário César Ribeiro, e o diretor 
do Foro, juiz federal Ávio Novaes. 

As Portarias PRESI/SECGE 11 e 12, 
de 17/1/2014, da Presidência do TRF1, 
dispõem sobre a instalação, respectiva-
mente, da 2ª Vara Federal de Itabuna e 
da 3ª Vara Federal de Feira de Santana.

A 2ª Vara de Itabuna será instalada 
em 17/2/2014 e a 3ª Vara de Feira de 
Santana, em 19/2/2014 quando tam-
bém será inaugurada a sede própria da 
Subseção de Feira de Santana.

A fim de proceder à redistribuição de 
processos, os prazos processuais e os 
expedientes externos nas varas de Feira 
de Santana ficarão suspensos de 19 a 
25/02.

No caso de Itabuna, ficarão suspen-
sos os prazos processuais e o expediente 
externo de 17 a 21/02.

Em ambos os casos, ressalvada a 
apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem a evitar 
o perecimento de direito e a garantir a 
liberdade de locomoção.

Já a Portaria PRESI/SECGE 13, de 
17/1/2014, da Presidência do TRF1, 
suspendeu expedientes externos e pra-
zos processuais das Varas de Feira de 

Santana de 3 a 21/2, tendo em vista as 
diligências necessárias quanto à ativa-
ção dos sistemas de informação da nova 
sede, que abrigará as 1ª e 2ª Varas Fe-
derais já existentes e a 3ª Vara Federal, a 
ser instalada no dia 19/2/2014.

NOVA SEDE DA SUBSEÇÃO 
DE FEIRA DE SANTANA

O terreno onde foi edificada a nova 
sede da Subseção situa-se na Rua Tur-
quia esquina com a Rua Nova Lima e 
a Rua Nova Zelândia, no bairro Esta-
ção Nova. O terreno tem uma área de 
3.574m². 

O prédio tem andar térreo e quatro 
pavimentos. As funções que deverão ter 
acesso rápido ao público externo, como o 
auditório etc, estão localizadas no térreo. 
Também se encontram ali as áreas que 
possuem material pesado de arquivos 
como almoxarifado e depósitos. 

No térreo situam-se ainda: a área do 
JEF (atermação, protocolo, posto bancá-
rio, perícia médica, salas de treinamento, 
multi-uso e de espera),  a copa e os vesti-
ários dos terceirizados, garagem, sala de 
réu preso, área administrativa etc. 

Do primeiro ao quarto andar ficam si-
tuados os espaços para as áreas cíveis, 
criminais e fiscais, com gabinetes dos 
juízes, secretarias, sanitários, salas de 
audiência, salas de testemunhas etc). No 
último pavimento situam-se a área liga-
da às instalações complementares  de ar 
condicionado e reservatórios superiores.

Informação sobre
o restaurante

A empresa Gradim Grill, que explora 
o restaurante da sede desta Seccional, 
informa que assim como concordou em 
disponibilizar “quentinhas” para os ter-
ceirizados ao preço de R$ 9,00, estende-
rá o mesmo benefício aos estagiários da 
Justiça Federal.

O Justiça Federal Hoje, 
como faz a cada seis meses, 
publica o quantitativo de pro-
cessos existentes nas Varas 
desta Seccional e o número 
de processos julgados. Na 
semana passada, divulga-
mos o número de processos 
em tramitação e julgados nas 
varas cíveis, criminais e fis-
cais de Salvador, bem como 
as das Subseções.

Hoje trazemos os dados 
das seis Varas de JEFs Cí-
veis de Salvador, segundo 
a estatística divulgada pela 
Seção de Modernização Administrativa. 

No fim de 2012, havia 25.923 pro-
cessos nessas seis varas. Ao final de 

Novos dirigentes de 
Subseções Judiciárias da 
Justiça Federal na Bahia

O Conselho de Administração do 
TRF da 1ª Região aprovou, em sessão 
realizada na última quinta-feira, 6 de 
fevereiro, a alteração na Portaria Pre-
si/Asmag n. 192, de 17 de maio de 
2012, e designou novos magistrados 
para o exercício das funções, até 31 de 
maio de 2014, de diretor de Subseções 
Judiciárias em algumas unidades judi-
ciárias da Primeira Região.

Confira abaixo as subseções judiciá-
rias baianas que terão novos dirigentes:

Subseção Judiciária de Alagoinhas - 
Juíza federal Olívia Mérlin Silva;

Subseção Judiciária de Barreiras- 
Juiz federal Igor Matos Araújo;

Subseção Judiciária de Bom Jesus 
da Lapa -  Juiz federal Alex Schramm 
de Rocha;

Subseção Judiciária de Eunápolis- 
Juiz federal Fábio Stief Marmund;

Subseção Judiciária de Guanambi- 
Juiz federal Marcel Peres de Oliveira;

Subseção Judiciária de Ilhéus- Juiz 
federal Lincoln Pinheiro Costa;

Subseção Judiciária de Irecê-Juiz fe-
deral Eudóxio Cêspedes Paes;

Subseção Judiciária de Jequié- Ju-
íza federal Karine Costa Carlos Rhem 
da Silva;

Subseção Judiciária de Juazeiro- Ju-
íza federal Karin Almeida Weh de Me-
deiros;

Subseção Judiciária de Paulo Afon-
so- Juiz federal João Paulo Pirôpo de 
Abreu;

Subseção Judiciária de Teixeira de 
Freitas - Juiz federal Leonardo Augusto 
de Almeida Aguiar.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do Sr. Patrick Mário Holliday, pai do 
juiz federal da 14ª Vara Pedro Alber-
to Calmon Holliday. O sepultamento 
ocorreu na data de ontem, 09/02, no 
Cemitério das Vitórias, em Ilhéus.


