
Aniversariantes
Hoje: Juiz federal Antônio Lúcio Tú-
lio de Oliveira Barbosa (Bom Jesus 
da Lapa), Juíza federal Manoela de 
Araújo Rocha (15ª Vara), Bruno Le-
onardo Rugani Ferreira (NUCJU), 
Pedro Macêdo Lessa (4ª Vara), Ru-
senberg de Jesus Conceição (Turma 
Recursal), Maria Taíse dos Santos 
Bomfim (19ª Vara) e Adriana Silva 
Santos (Viverde).

Amanhã: Catia Maria Alves Borges 
(15ª Vara), Marcos Augusto Pessoa 
Ribeiro (Biblioteca), Diana Sampaio 
de Carvalho (Alagoinhas) e Sandra 
Cardoso Figueiredo (CS Gestão & 
Serviço).

Parabéns!

Edição n. 5.100. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 19/11/2018.

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

No
ve

m
br

o A
zu

l

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Dirley da Cunha Júnior, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Setor de Comunicação So-
cial. Encarregada: Rita Miranda. Diagramação: 
Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Estagiária de 
Jornalismo: Carolina Sales Barreto. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: 
portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Juízes federais esclarecem dúvidas
sobre estudos e sugestões acerca

da reorganização jurisdicional da SJBA

A Comissão de Magistrados para Es-
tudos e Apresentação de Sugestões sobre 
a Reorganização Jurisdicional da Seção 
e Subseções Judiciárias da Bahia, junta-
mente com o juiz federal diretor do Foro, 
Dirley da Cunha Júnior, realizaram uma 
coletiva de imprensa na última quarta-
-feira (14) a fim de esclarecer as notícias 
que vinham sendo veiculadas equivoca-
damente sobre o fechamento de algumas 
subseções judiciárias baianas. Além do 
presidente da comissão, o juiz federal da 
11ª Vara Saulo Casali Bahia, a reunião 
também contou com a presença dos juí-
zes federias Fábio Moreira Ramiro, vice-
-diretor do Foro e também integrante da 
comissão, e Salomão Viana, da 20ª Vara.

O estudo feito pela comissão especial 
da SJBA compôs uma lista de sugestões 
para reduzir custos do órgão, em decor-
rência do congelamento do orçamento 
em virtude da Emenda Constitucional 
95 (PEC do teto dos gastos), indicando 
a possibilidade de economia de até R$ 
30 milhões de reais por ano, a partir 
de algumas mudanças na estrutura das 
subseções judiciárias, de acordo com 
Dr. Saulo Casali. Porém, erroneamente 
alguns veículos de imprensa noticiaram 
essas sugestões de corte de modo distor-
cido ou como se já estivesse confirmado.

As sugestões foram apresentadas a 
partir de uma solicitação da Correge-
doria Regional da Justiça Federal da 1ª 
Região. As soluções partiram do enten-
dimento da necessidade de evitar o acú-
mulo de processos em algumas varas de 
subseções, principalmente nas de Paulo 
Afonso, Guanambi, Jequié e Alagoinhas, 
onde foram constatadas movimentação 
processual desproporcional, ostentando 
as maiores médias de distribuição da 
região. Inclusive uma dessas medidas 
estuda a criação de uma nova vara cí-
vel federal na Seção Judiciária da Bahia, 
especializada em improbidade adminis-

trativa e contra a administração pública, 
possuindo jurisdição em todo o Estado.

Segundo explica o diretor do Foro Dir-
ley da Cunha Júnior “Há um desequilí-
brio, então a ideia é equalizar, dar trata-
mento homogêneo às 43 varas federais 
da capital e interior e colocar uma mé-
dia processual”. As propostas do parecer 
na área de Execução Fiscal, por exemplo, 
visa uma prestação jurisdicional mais efi-
ciente, contribuindo para a redução de 
acúmulo processual e da taxa de conges-
tionamento em subseções, permitindo a 
estas últimas citadas a dedicação exclu-
siva às causas cíveis, criminais e de JEF, 
uma vez que todas perderiam volume de 
distribuição.

Alguns dos cenários propostos como 
sugestão foi, por exemplo, a transferência 
da vara de Alagoinhas, para Salvador ou 
Feira de Santana, pela proximidade com 
essas cidades, que em tese, possuem um 
movimento processual mais baixo. Com 
isso, o juiz federal Salomão Viana enfatizou 
que o objetivo do estudo da comissão é de 
que todas as varas possuam uma distribui-
ção equânime do número de processos.

 Quanto à transferência de subse-
ções, Dr. Saulo Casali informa que foram 
propostos três cenários: “Não existe ex-
tinção e sim transferência, e as únicas 
subseções que se constitui esse cenário 
foram de Alagoinhas para Salvador ou 
Feira de Santana, Bom Jesus da Lapa 
para Guanambi e Teixeira de Freitas 
para Feira de Santana”. O magistrado 
afirma que a conclusão do estudo propôs 
uma melhor ordenação da circunscrição 
das subseções judiciárias, em razão de 
proximidade, ligação viária, e criação de 
distribuição equitativa de feitos. “Mas 
mesmo assim, também se deu alternati-
va de não serem alteradas e se simulou 
como ficaria caso não fossem transferi-
das”, completou. 

No entendimento do juiz federal Sa-
lomão Viana, o que a Justiça Federal 
está se propondo a fazer é o que pro-
vavelmente todo cidadão gostaria que o 
poder público fizesse. “O tempo intei-
ro estar se analisando para identificar 
qual a melhor forma de melhor utilizar 
os recursos públicos”, justificou. “A 
ideia toda é de reorganização, de modo 
a utilizar os recursos de maneira que 
lógica, racional”, completou o juiz fede-
ral Fábio Ramiro.

A Comissão de Magistrados para Es-
tudos e Apresentação de Sugestões sobre 
a Reorganização Jurisdicional da Seção e 
Subseções Judiciárias da Bahia também 
é composta pelos seguintes magistrados: 
Sandra Lopes Santos de Carvalho, juíza 
federal da 23ª Vara; Fábio Roque da Sil-
va Araújo, juiz federal substituto da 2ª 
Vara; Marcel Peres de Oliveira, juiz fede-
ral da 3ª Vara da Subseção Judiciária de 
Feira de Santana; Igor Matos Araújo, juiz 
federal da Subseção de Alagoinhas; Filipe 
Aquino Pessoa de Oliveira, juiz federal da 
Subseção de Guanambi; e Karine Costa 
Carlos Rhem, juíza federal da Subseção 
de Jequié.

Com informações do Bahia Notícias

Primeira Região na Web
chega à edição 400

Primeira Região na Web completa 
400 edições nesta semana! Desde 2010, 
quando ainda era chamado de Primeira 
Região na TV, o programa leva para a tela 
do seu computador os acontecimentos 
que são destaques na Justiça Federal da 
1ª Região.

Nesta edição mais que especial você 
vê: a condecoração dos desembargadores 
federais Daniele Maranhão e Hilton Quei-
roz e da juíza federal Diana Wanderley; a 
inauguração do “Centro de Intimações por 
Mensagens Instantâneas” na Seção Judi-

ciária de Minas Gerais e o último encontro 
do projeto “Cuidando do Cuidador”.

O link do Primeira Região na Web foi 
enviado por e-mail a todo o corpo funcio-
nal da JF1. Esta e as edições anteriores 
estão disponíveis no portal do Tribunal 
em “Comunicação Social/Imprensa/Pri-
meira Região na Web”.

Caso haja dificuldade para acessar o 
programa, encaminhar e-mail para pri-
meiraregiaonaweb@trf1.jus.br.

Fonte: TRF1

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

20/11/08 - Comissão de Ação So-
cial oferece aulas de informática para 
terceirizados - Os funcionários terceiri-
zados da nossa Seção Judiciária terão 
acesso gratuito a aulas de introdução 
à informática. Esta é mais uma inicia-
tiva da Comissão de Ação Social da 
Seção Judiciária da Bahia, criada pela 
Direção do Foro em 1º/07 por meio da 
Portaria 440/08 e que vem realizando 
seguidas atividades em prol da comu-
nidade e dos funcionários terceirizados 
como no Projeto Sorriso Amigo e o Ci-
clo de Palestras que acontece a cada 
15 dias e já está chegando ao 6º en-
contro nesta sexta-feira.

O juiz federal Antonio Scarpa, ocu-
pando a Direção do Foro, esteve presen-
te nesta segunda-feira durante a abertu-
ra do curso juntamente com a diretora 
da SECAD, Rosana Lins e os membros 
da Comissão de Ação Social (...).
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