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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Letícia Negrão de Sousa (NUCRE), Maria Eliana Brito de 
Oliveira (14ª Vara), Orlando Bittencourt (NUCJU), Adriana Sou-
za Daniel (SECAD) e Giovanna Suellen Silva (Juazeiro). 
Amanhã: Antonio Pereira de Alencar (17ª Vara), Kátia da Costa 
Alcântara (NUCJU) e Tércio Machado de Freitas (7ª Vara). 
Domingo: Marcos Clebe Ramos Profeta (Campo Formoso), Ma-
riana Mendonça Lima (Turma Recursal), Nahon Francisco Tei-
xeira Castro (NUCJU), Gabriel Almeida Gonçalves (17ª Vara) e 
João Henrique Medeiros de Araújo (Feira de Santana).
Segunda-feira: José Carlos da Silva Neves (Vitória da Conquis-
ta), Shirlei dos Santos Oliveira (Campo Formoso) e Leandro Es-
trela da Silva (4ª Vara).
Terça-feira: Karin Almeida Weh de Medeiros, juíza federal da 1ª 
Vara de Feira de Santana, Jamylle de Mello Leahy (11ª Vara), 
Laira Braga e Castro (NUCRE), Roberto Gomes Correia Filho 
(Alagoinhas), Emanuelle Stuart Diamantino Lima (14ª Vara), 
Mariana Ferreira Santos (NUCRE), Nilton Correia dos Santos 
(VIPAC), Suzanna Karla Nascimento e Pollyanna Quintela Falco-
nery (ambos de Feira de Santana).
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Presidente do TRF1 e diretora do Foro 
têm reunião com governador da Bahia

O governador do Estado da Bahia Rui 
Costa recebeu em audiência o presidente 
do TRF da 1ª Região, desembargador fe-
deral Hilton Queiroz; a diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia, juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, o presidente da 
Associação dos Juízes Federais da Bahia-
-AJUFBA, juiz federal Fábio Ramiro; o dire-
tor geral do TRF1, Carlos Frederico Bezer-
ra; e a diretora da SECAD, Manuela Maciel.

A reunião dos representantes da Justiça 
Federal com o chefe do executivo estadual  
ocorreu na sede da Governadoria, na tarde 
desta quarta-feira, 21/9.

Na oportunidade o presidente do TRF1 
e a diretora do Foro solicitaram o empe-
nho do governador no sentido de viabilizar 
a cessão à Justiça Federal de um terreno 
localizado no Centro Administrativo da 
Bahia, de modo a concretizar a mudança 
do local da sede desta Seccional.

Os magistrados levaram ao governador 
avaliações levando em conta estudo da 
planta do CAB onde atualmente se loca-
lizam as sedes dos TRE e TJ, e está em 
construção a nova sede do TRT. 

Foi identificado terrendo localizado en-
tre a Assembleia Legislativa e a Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia que, devida-
mente aproveitado, satisfaz perfeitamente 
as necessidades desta Seccional no que 
tange à localização e tamanho necessários 
ao atendimento diário de 566 jurisdiciona-
dos/advogados, além dos 514 servidores, 
22 juízes, 161 terceirizados e mais de 300 
estagiários que aqui trabalham, a fim de 
construir sua nova sede. 

O pleito dos magistrados leva em con-
ta, ainda o fato de o Fórum Teixeira de 
Freitas, já há algum tempo, ter atingido 
o limite máximo para receber, em seu 
estacionamento, maior fluxo de veículos, 
além de estar localizado em via de movi-
mento intenso e com comprometimento 
de uma segurança mais efetiva para os 
cidadãos que necessitam da Justiça Fe-
deral e de sua prestação jurisdicional cé-
lere e eficaz.

Conselho Nacional de Justiça define fórmula 
para distribuir novos servidores do Judiciário
Na tentativa de dar mais velocidade ao 

Judiciário, o CNJ estabeleceu que novos 
servidores devem se focar nas áreas de 
apoio direto à atividade do juiz. Além dis-
so, foi estipulada fórmula pela qual se irá 
calcular quantos novos servidores devem 
ser distribuídos para cada vara.

A fórmula determina que a quantidade 
total de servidores das áreas de apoio dire-
to às atividades de 1º e 2º graus deve ser 
proporcional à quantidade média de casos 
novos distribuídos a cada grau de jurisdi-
ção no último triênio.

Essas medidas são alterações propos-
tas pelo Comitê Gestor da Política Nacio-
nal de Atenção Prioritária do 1º Grau, na 
Resolução CNJ 219/2016 que define áreas 
de apoio direto à atividade judicante como 
setores com competência para impulsionar 
diretamente a tramitação judicial.

O Conselho lista como exemplos: unida-
des judiciárias de 1º e 2º graus, protocolo, 
distribuição, secretarias, gabinetes, con-
tadoria, centrais de mandados, central de 
conciliação, setores de admissibilidade de 
recursos, setores de processamento de au-
tos, hastas públicas, precatórios, taquigra-
fia, estenotipia, perícia (contábil, médica, de 
serviço social e de psicologia) e arquivo.

Segundo o Comitê, as alterações são 
necessárias para que haja compatibiliza-
ção das fórmulas de cálculo previstas nos 
anexos com aquelas atualmente utilizadas 
no Relatório Justiça em Números, para que 
os tribunais tenham uma distribuição equâ-
nime tanto da força de trabalho quanto da 
quantidade de processos entre o primeiro e 
segundo grau de jurisdição.

Política de priorização - Instituída pe-
las Resoluções 194/2014 e 195/2014, a 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau tem o objetivo de solucionar 
as dificuldades de funcionamento de va-
ras, cartórios e outros órgãos da primeira 
instância, devido ao volume excessivo de 
ações para julgar e ao déficit de recursos 
materiais e humanos.

De acordo com o diagnóstico que deu 
origem à política de priorização, em 2013, 
nove em cada 10 processos na Justiça tra-
mitavam em algum órgão da 1ª Instância. 
O Relatório Justiça em Números 2014 in-
dicou que, dos 95,1 milhões de processos 
que tramitaram no Judiciário brasileiro, no 
ano de 2013, 85,7 milhões encontravam-
-se no 1º grau. 

Alterado o regulamento 
geral das centrais 

de mandados
O presidente do Tribunal Regional Fe-

deral da 1ª Região, desembargador Hilton 
Queiroz assinou a Resolução Presi 40 no 
último dia 15 de setembro, para alterar o 
caput do Art. 9º do Regulamento Geral das 
Centrais de Mandados da Justiça Federal 
da 1ª Região.

O regulamento passa a vigorar com a 
seguinte redação: “a distribuição de manda-
dos aos oficiais de justiça dar-se-á no mí-
nimo uma vez por semana, levando-se em 
conta a quantidade e a espécie dos manda-
dos, de modo que, ao final de cada mês, o 
número que mandados distribuídos a cada 
oficial seja o mais equitativo possível.”

De acordo com a resolução, incumbe ao 
diretor do Foro da Seção Judiciária, ouvidos 
os diretores das Subseções Judiciárias vin-
culadas, no prazo de 60 dias, regulamen-
tar, por meio de portaria, a periodicidade 
de frequência dos oficiais de justiça à sede 
da seção ou subseção, cujo comparecimen-
to de apenas uma vez por semana venha a 
comprometer a prestação jurisdicional.

A Resolução pode ser lida na íntegra por 
meio do portal do Tribunal, em “Avisos”.

Mantenha o JFH 
nos displays

Todos os dias o informativo Justiça Fe-
deral Hoje é exposto nos displays dos dois 
fóruns da sede desta Seccional por volta 
das 14h. Contudo, muitas vezes, o jornal 
é retirado indevidamente dos expositores 
de acrílico. 

Pedimos aos leitores que mantenham o  
jornal nos displays para que todos tenham 
acesso às informações contidas nas suas 
edições.


