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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:Paulo Roberto Lyrio Pimenta, juiz 
federal da 18ª Vara, Weber Antônio de 
Jesus Correia (6ª Vara) Joseneide Perei-
ra Guerra (Campo Formoso), Dayana Fer-
reira Mendes (Vitória da Conquista) e Ja-
mile dos Santos (ASSERJUF). Amanhã:  
Dr. Fabio Rogério França Souza, juiz fe-
deral da Turma Recusral, Antônio Carlos 
de Brito Ramalho (NUCJU) Flávia Be-
zerra Queiroz (9ª Vara), Márcia Cristina 
de Freitas (17ª Vara), Alef Silva Argolo 
(8ª Vara). Domingo: João Paulo Meireles 
Souza (12ª Vara). Segunda-feira: Kate 
Anne Oliveira (Turma Recursal), Amil-
ton Silva de Carvalho (Barreiras) e Marli 
Bastos Queiroz Barreto (11ª Vara). 

Parabéns!!!

Conselheiro do CNJ, Saulo Casali, acompanha 
Semana Nacional de Conciliação na Bahia

O juiz federal e conselheiro do CNJ Sau-
lo Casali esteve nesta quarta-feira, 4/12, 
na nossa Seccional para acompanhar o 
andamento da Semana Nacional de Conci-
liação, sendo recepcionado pelo diretor do 
Foro, juiz federal Ávio Novaes e pela coor-
denadora do Mutirão de Conciliação, juíza 
federal Ana Carolina Dias Fernandes.

Dr. Saulo Casali informou que todos os 
conselheiros do CNJ estão acompanhando 
a Semana Nacional de Conciliação em di-
ferentes estados do país e a ele coube a 
Bahia. O magistrado acabava de chegar de 
uma visita à Justiça Estadual, onde conhe-
ceu as instalações do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos Tributários, elogiando 
o trabalho lá realizado. Para ele, “Este tra-
balho deve ser destacado, porque hoje um 
terço dos feitos na Justiça são execuções 
fiscais cujo congestionamento é o maior 
que existe, beirando 90%. Então a exe-
cução fiscal merece uma atenção maior. 
E a conciliação, tanto na execução fiscal, 
como em geral, é uma medida muito apro-
priada para redução da taxa de congestio-
namento e do estoque de processos”.

“A conciliação permite um combate 
efetivo à demora dos processos e isso cor-
responde à política geral do CNJ de otimi-
zação e aperfeiçoamento da estrutura do 
Poder Judiciário, melhorando a prestação 
jurisdicional à população. E essa semana 
de conciliação se insere nesta estratégia 
geral”, afirmou.

O Conselheiro informou que O CNJ, 
esta buscando reduzir o número de execu-
ções fiscais, através da desjudicialização e 
está prestes a emitir uma nota técnica so-
bre a desjudicialização da execução fiscal 
e para isso convocou para o mês de feve-
reiro audiências públicas em Brasília e um 
dos temas a ser debatido é este. “Estamos 
trabalhando em um grupo do CNJ com a 
AGU discutido como fomentar a aprovação 
das propostas, inclusive legislativas para a 
desjudicialização da execução fiscal”.

Dr. Saulo Casali comentou ainda que a 
Justiça Federal abraçou, desde o primeiro 
momento, a idéia da Semana de Concilia-
ção e saudou os resultados muitíssimos sa-
tisfatórios nesta área. Declarou que “Dra. 
Ana Carolina é extremamente dedicada e 
sua dedicação é reverenciada por todos os 
colegas e servidores. A conciliação é um 
trabalho de equipe que envolve muitos 

parceiros e conta com 
o inestimável apoio 
da Direção do Foro e 
do TRF da 1ª Região. 
Tudo isso é indispen-
sável para o êxito da 
semana que envolve 
também segmentos 
externos da justiça 
como a Defensoria 
Publica da União, a 
EMGEA, a Caixa Eco-
nômica, as procura-
dorias autárquicas, a 
Procuradoria da Fa-
zenda, os conselhos 
profissionais, enfim, 

é uma atividade interinstitucional e sem 
o envolvimento de todos estes organismos 
e entidades a semana de conciliação não 
seria a mesma. A Justiça Federal está de 
parabéns pelos resultados que vem obten-
do”, concluiu o conselheiro.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio 
Novaes saudou a iniciativa que reputou 
muito importante para a Justiça Federal 
e os jurisdicionados e demonstrou orgu-
lho em a Bahia ter antecipado em vários 
dias a Semana Nacional de Conciliação, 
tendo somado seus esforços para que os 
números finais de 
acordos sejam os 
maiores possíveis.

 A coordenado-
ra do Mutirão de 
Conciliação nesta 
Seccional, juíza fe-
deral Ana Carolina 
Fernandes declarou 
que todos os en-
volvidos se sentem 
extremamente hon-
rados com a visita 
do conselheiro do 

CNJ, juiz federal Saulo Casali. “Esta visita 
nos torna ainda mais agradecidos por todo 
apoio que sempre tivemos, tanto da Dire-
ção do Foro como do próprio CNJ que foi 
quem realmente implantou o módulo de 
conciliação. Nós já fazíamos desde 2006, 
mas em 2011 tivemos uma profissiona-
lização por conta do trabalho da ministra 
Eliana Calmon e esse apoio institucional 
nós sempre tivemos, inclusive para partci-
par de mutirões em outros estados e trocar 
experiências e parcerias. Sempre contamos 
com o CNJ, então temos só o que agrade-
cer, tanto pela honraria da visita, quanto 
também pelo apoio institucional que nunca 
nos faltou”, finalizou a magistrada.

Um exemplo de acordo bem vantajo-
so foi o feito pelo engenheiro civil Antonio 
Cruz Vieira Junior com a Caixa que redu-
ziu sua dívida de mais de R$ 251 mil para 
R$ 179 mil. O mutuário deixou a mesa de 
negociação com uma economia de 72 mil 
reais e deu fim a um litígio que se arrastava 
há mais de uma década.

Na foto abaixo, a juíza federal Ana Ca-
rolina Fernandes, o mutuário, a defensora 
pública Rosíris da Costa e os servidores 
da Caixa, Alexandre Cunha e da Justiça 
Federal, Josemi Oliveira.

Desembargadora federal Neuza Alves 
julgará cerca de 1700 processos hoje

A desembargadora federal Neuza Alves, 
componente da 2ª Turma do TRF1, dando 
cumprimento às metas traçadas há mais 
de um ano pelo próprio gabinete, levará a 
julgamento em sessão extraordinária, hoje 
6/12, aproximadamente 1.700 processos. 

Esse é o resultado da implantação de 
uma nova sistemática de trabalho que pro-
duziu nesse período, um incremento subs-
tancial no número de julgados dentro do 
ano, em pautas ordinárias, nas quais vem 
sendo superada mensalmente a distribui-
ção de processos, gerando por consequên-
cia, sensível baixa do acervo. 

As inovações introduzidas propiciaram  
a realização de duas pautas especiais nes-
se patamar.  A primeira, em 26/10/2012, 
quando foram julgados pela  2ª Turma 
mais de 1.500 processos, dos quais 1.168 
da relatoria da desembargadora presidente 
da Turma. A segunda pauta especial terá 
lugar hoje.

Esse fato demonstra que uma gestão 
administrativa profissionalizada e arrojada 
supera os obstáculos (naturais e acrescidos 
por fatores inúmeros) e pode levar a bom 
êxito o trabalho do Judiciário, pondo fim à 
excessiva demora na entrega da prestação 
jurisdicional. 

É fato que a utilização de estratégias 
gerenciais adequadas não é o único fator 
responsável pela solução dos problemas 
do Poder Judiciário. Outros meios teriam 
que se somar para a solução integral. To-
davia, a iniciativa demonstra  que a pro-
fissionalização tem lugar no serviço públi-
co, acarretando a excelência na realização 
de suas metas. 

A vontade de fazer cada vez melhor, 
quando se encontra com o envolvimento 
do grupo, caminhando na mesma direção 
e compartilhando boas práticas, é o único 
caminho do sucesso.

Regulamentação 
da redistribuição 

de processos  
da 8ª e 24ª Varas

O Provimento COGER 102 de 2/12/2013 
regulamenta a redistribuição de processos 
decorrente da especialização da 8ª Vara 
em vara especializada em execução fiscal 
e da instalação da 24ª Vara com idêntica 
competência.

A redistribuição do acervo da 8ª Vara 
ocorrerá com a destinação de todos os 
seus processos (em tramitação, em grau 
de recursos ou arquivados) para as outras 
11 Varas Cíveis em equivalência numérica 
aproximada por classe e subclasse confor-
me o grupo de movimentação processual.

A remessa física dos processo, em lotes 
preparados a partir da relação de processos 
redistribuídos automaticamente, conforme 
guias de encaminhamento, deverá ocorrer 
em 5 dias a contar da disponibilização dos 
relatórios pela SECIN/TRF, com as petições 
e os mandados, cumpridos ou não, devida-
mente juntados.

Efetivada a redistribuição e realizado o 
eventual ajuste compensatório, os contado-
res do sistema de distribuição serão zera-
dos a fim de que o equilíbrio na distribui-
ção para as varas seja mantido.

O sistema de compensação será con-
tínuo, conforme as regras estabelecidas 
no provimento 102, mantendo-se após a 
redistribuição. A Secretaria de Tecnologia 
de Informação do TRF1 adotará todas as 
medidas necessárias à adequação das ro-
tinas informatizadas para a redistribuição 
dos feitos no sistema de acompanhamento 
processual, no prazo de oito dias a contar 
de 6/12/2013, inclusive e, se for o caso a 
DIREF pode solicitar a alteração do prazo 
de suspensão.

Primeiramente, serão redistribuídos os 
processos da 8ª Vara. Serão elaborados re-
latórios informatizados, por localização fí-
sica e varas de destino dos processos para 
nortear os trabalhos de organização das se-
cretarias das varas quando da transferência 
de acervo, com emissão de guia de remes-
sa/recebimento.

A redistribuição dos processos das 18ª, 
19ª e 20ª Varas às 8ª e 24ª Varas ocorrerá 
em seguida.


