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Hoje: Dra. Marla Consuelo Santos Mari-
nho, juíza federal da 3ª Turma Recursal, 
Vera Maria Barros (NUCJU) e Itamira 
Silva Freitas (Contrate).Amanhã: Lucia-
na Fonseca de Freitas (Turma Recursal), 
Kizz de Brito Barretto (Feira de San-
tana), Lelio Furtado Ferreira (Ilhéus), 
Fábio de Sousa Muniz (Áquila), Darlan 
Andrade da Silva (Alagoinhas), Alisson 
Pereira de Souza e Maria Luiza Cordeiro 
(ambos da 11ª Vara). Parabéns!!!
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Em maio de 2004, o JFH publicou as 
notícias que destacamos abaixo.

04/05/2004 –  Mutirão no Juizado 
Especial Federal Cível conclui autuação 
de aproximadamente 55 mil processos 
- Por determinação do juiz federal diretor 
do Foro, Evandro Reimão dos Reis, no 
dia 19 de fevereiro, teve início mais uma 
etapa do mutirão realizado no Juizado 
Especial Federal Cível, finalizado na úl-
tima sexta-feira, 30 de abril, trazendo 
como resultado a autuação de aproxima-
damente 55 mil processos prontos para 
serem remetidos para os JEFS.

O trabalho da comissão de autuação 
foi dividido em duas etapas. Na primei-
ra, entre 13 de fevereiro a 19 de março, 
foi semi-autuado número bastante signi-
ficativo de 52.334 feitos judiciais. 

Na segunda e conclusiva etapa, fo-
ram autuados aproximadamente 55 mil 
feitos judiciais. Também nesta fase foi 
feita a juntada de petições.

Dentre servidores e contratados, cer-
ca de 30 pessoas trabalharam na autua-
ção dos processos do Juizado. A equipe 
iniciou com 7 pessoas chegando a 30 
no decorrer de 2 meses, aproximada-
mente. Contou, ainda, com o apoio de 
estagiários de Direito, voluntários, além 
do apoio de servidores do Juizado Cível, 
do Núcleo Judiciário e do NUCAF. Todo 
o trabalho teve o apoio e a orientação da 
Direção do Foro. 

JFHHÁ DEZ ANOS
“O JEF QUE QUEREMOS”

JÁ TEM RESULTADOS DISPONÍVEIS

Os resultados e os comparativos do 
sistema “O JEF QUE QUEREMOS” já 
estão disponíveis para consulta pelos 
servidores e magistrados na intranet do 
Portal da TRF1, em “Institucional/Coor-
denação dos JEFs/O JEF QUE QUERE-
MOS”.

A avaliação tem por objetivos iden-
tificar a situação atual dos JEFs e das 
Turmas Recursais da 1ª Região para 
obtenção de indicadores de desempe-
nho e possibilitar a implementação de 
melhorias em busca da situação ideal 
de funcionamento desses órgãos julga-
dores.

O aplicativo viabiliza o monitora-
mento contínuo das unidades de JEF 
da 1ª Região, apresentando a classifi-
cação global (média de todos os fatores 
avaliados) e a classificação por fator. Os 
fatores avaliados são: ambiente físico; 
serviços oferecidos; condição de funcio-
namento; condições de trabalho; priori-
dade de julgamento; tempo de tramita-
ção processual e situação do acervo em 
tramitação.

O indicador – construído a partir das 
informações prestadas pelos magistra-
dos e servidores quando do preenchi-
mento da pesquisa realizada em feve-
reiro/2014 – varia de 0 a 1 e é exibido 
por órgão julgador, apresentando infor-
mações comparativas com as demais 
unidades de JEF e de Turma Recursal 
da 1ª Região.

A 22ª Vara da Bahia ficou em se-
gundo lugar no índice global e em pri-
meiro lugar no fator serviços oferecidos 
e, empatada com a 21ª Vara, as duas 
foram campeãs no quesito: situação do 
acervo em tramitação.

No quesito: condições de trabalho o 
JEF Adjunto de Bom Jesus da Lapa fi-
cou em primeiro lugar. Empatados tam-
bém em primeiro lugar no quesito prio-
ridade de julgamentos  ficaram vários 
Juizados, entre eles os JEFs Adjuntos 
de Bom Jesus da Lapa e Juazeiro e a 
21ª e 22ª Varas.

O livro Olhares do JEF foi concebido 
para oferecer ao público a oportunidade 
de conhecer o trabalho dos JEFs da 1ª 
Região, bem como para registrar a me-
mória de anos de muito trabalho e con-
quistas.

O livro resgata a memória do JEF até os 
dias de hoje. É composto de cinco capítu-
los, todos eles com links, em que se podem 
visualizar documentos, vídeos, depoimen-
tos, fotos etc. A organização e integração 
das informações do livro o tornam uma rica 
fonte de pesquisa.

Em cada página, o leitor encontrará íco-
nes que o direcionarão a um capítulo espe-
cial ou, se preferir, poderá navegar página 
a página. Há ainda um ícone representado 
por uma pequena câmara filmadora: lá es-
tarão os vídeos correspondentes à história 
da página visualizada. 

No primeiro capítulo, o leitor encontrará 
a mensagem da desembargadora federal 
Neuza Alves, coordenadora dos JEFs da 1ª 
Região.

O capítulo 2 tem o títu-
lo: “Viaje pela 1ª Região” 
e contém informações dos 
Estados que compõem a 
1ª Região: dados do Esta-
do, do juizado e da turma 
recursal, vídeos e link para 
acesso ao site da seção ju-
diciária correspondente e 
da biblioteca virtual. Con-
tém também um pouco de 
história com os feitos anu-
ais entre 2002 e 2013. 
O texto é repleto de links, 
em que poderão ser loca-

Conheça o livro virtual “Olhares do JEF”
lizados documentos, informações, 
vídeos e imagens. 

Um destaque também é ofe-
recido aos JEFs itinerantes, com 
dados e fotografias dos itinerantes 
entre 2002 e 2013.

Outro destaque é sobre o im-
pacto dos JEFs para os jurisdicio-
nados e para os municípios da 1ª 
Região e os valores pagos em RPV 
de 2002 a 2013.

O belíssimo capítulo 3 tem o 
título: “Conheça as histórias que 
ninguém contou”, com o tópico “O 

humano por trás do processo – retratos do 
cotidiano: histórias reais de jurisdicionados 
da 1ª Região”.

Prepare-se para se emocionar e não dei-
xe de assistir aos vídeos com os pioneiros 
do JEF, depoimentos dos juízes, servidores 
e colaboradores que fizeram a história dos 
juizados.

Leia e assista aos depoimentos dos 
nossos colegas Ana Maria Dantas, Cláudia 
Soares, Patrícia Pimenta, Silvia Azevedo, 
Larissa Cabus, Selma Velame, Rômulo de 
Souza Batista, Eduardo Guimarães, Alzeni 
Martins, do juiz federal Itagiba Catta Preta 
e da nossa copeira Albertina de Jesus.

O capítulo 4 trata das boas práticas 
decorrentes do Projeto MELHORAção e o 
capítulo 5 é dedicado ao JEF que queremos 
resultado da pesquisa que demonstrou a si-
tuação dos JEFs da 1ª Região com base em 
indicadores construídos a partir da análise 
conjunta de magistrados e servidores que 
atuam no JEF.

CJF aprova gratificação a juiz
que exerce mais de uma função

Anteprojeto de lei que institui gratifica-
ção por exercício cumulativo de jurisdição e 
de função administrativa no âmbito da Jus-
tiça Federal de primeiro e segundo graus 
foi aprovado pelo Conselho da Justiça Fe-
deral. O anteprojeto segue para aprovação 
do STJ antes de ser remetido ao Congresso 
Nacional.

A proposta de lei distingue duas situ-
ações que justificam a gratificação: 1) a 
acumulação de juízo, definida como o exer-
cício da jurisdição em mais de um órgão 
jurisdicional da Justiça Federal, como nos 
casos de atuação simultânea em varas dis-

tintas, em juizados especiais e em turmas 
recursais; 2) a acumulação de função ad-
ministrativa, entendida como o exercício 
cumulado da atividade jurisdicional e de 
atribuição administrativa em órgão da Jus-
tiça Federal.

O anteprojeto propõe que a gratificação 
seja devida aos magistrados que realizarem 
substituição por período superior a três dias 
úteis, sem prejuízo das outras vantagens 
cabíveis previstas em lei. O valor da gra-
tificação corresponderá a 1/3 do subsídio 
do magistrado designado para cada trinta 
dias de exercício de designação cumulativa 

e será pago de forma proporcional ao tem-
po de exercício.

Segundo o ministro Arnaldo Esteves 
Lima, o acúmulo de acervo ou de função ad-
ministrativa em unidade jurisdicional “exor-
bita o trabalho ordinário do magistrado”. 
Para ele, a gratificação é compatível com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e está alicer-
çada no princípio da unidade orgânica do 
Poder Judiciário, haja vista que a magistra-
tura estadual retribui, de forma adequada, o 
acúmulo de trabalho dos juízes de direito, e 
no princípio da simetria constitucional exis-
tente entre a magistratura e o MPF.


