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Expediente suspenso
em Feira de Santana
A Portaria PRESI/SECGE n.83, do 

TRF1, suspende o expediente e os pra-
zos processuais na Subseção de Feira 
de Santana no dia 25/4/2014, em razão 
dos transtornos causados pela micareta. 

O Juizado Especial Federal Adjunto à 
Subseção de Juazeiro recebeu da Coor-
denação dos Juizados Especiais Federais 
da 1ª Região certificado referente à pri-
meira colocação do IGV-JEF – Índice de 
Gestão de Vara – JEF no fator prioridade 
de julgamento.

A juíza federal Karin Almeida Weh de 
Medeiros, magistrada responsável pela 
Subseção desde julho de 2013 comemo-
rou juntamente com sua equipe os  resul-
tados alcançados pelo JEF Adjunto e atri-
buiu o reconhecimento pela COJEF ao bom 
trabalho realizado por todos os servidores 
e estagiários da Subseção de Juazeiro e 
que o resultado só foi alcançado graças 
ao empenho e ao esforço concentrado de 

Juizado da Subseção de Juazeiro é 
premiado por prioridade de julgamento

todos, trabalho este de-
senvolvido desde setem-
bro de 2013 quando foi 
realizado o 1º Mutirão 
de Audiências da Sub-
seção entre 30/09 e 
4/10. Na ocasião, foram 
realizadas 600 audiên-
cias referentes a ações 
de salário-maternidade, 
aposentadoria rural, 
auxílio-doença/aposen-
tadoria por invalidez e 
pensão por morte. Na 

ocasião 328 acordos foram firmados, ge-
rando R$ 1.604.400,30 em 300 RPVs.

A diretora de Secretaria Márcia Leal 
Lara afirmou que a Subseção de Juazeiro 
foi merecidamente condecorada com o 
Índice de Gestão de Vara – JEF no fator 
Prioridade de Julgamento relativo ao 2º 
semestre de 2013, pois o trabalho de-
senvolvido pelo Juizado Adjunto da Sub-
seção é fruto de um esforço de excelência 
que vem sendo realizado pela magistrada 
e pelos servidores e estagiários. Márcia 
afirma que “o reconhecimento pela CO-
JEF deu maior estímulo aos servidores 
e mostrou que estamos trilhando o ca-
minho certo quanto à administração das 
atividades da nossa Subseção”.

Servidores da Área Administrativa 
comemoram aniversário do diretor do Foro

Servidores de todos os núcleos da 
Área Administrativa se reuniram nesta 
terça-feira, 22/4, para comemorar o ani-
versário do diretor do Foro, juiz federal 
Ávio Novaes (foto ao lado). Os servidores 
desejavam comemorar a data no preciso 
dia do aniversário do magistrado, 18/4, 
mas a Semana Santa adiou a celebração 
que se deu no primeiro dia útil após o 
feriado prolongado.

Todos mantiveram o clima de surpre-
sa para que o aniversariante não descon-
fiasse do intenso movimento preparatório 
e o resultado foi alcançado, pois o ho-
menageado demonstrou grande emoção 
com a comemoração festiva.

A diretora da Secretaria Administra-
tiva, Sandra Barco Nogueira, lembrou o 
longo tempo que conhece o magistrado, 
mesmo antes de trabalharem na Justiça 
Federal. Afirmou que ambos possuem 
muitas afinidades e amizade e que só 
queria agradecer por ele ser uma pessoa 
que semeia o bem para colher o melhor 
que as pessoas podem oferecer.

O diretor do NUCRE lembrou-se da 
época em que conheceu Dr. Ávio quando 
este foi juiz substituto na 7ª Vara e Luiz 
Quaresma respondia pela Direção da Se-
cretaria daquela Unidade. Desde então, 
ambos perceberam outra grande afini-
dade. Para o servidor, que já trabalhou 
com diversos magistrados e diretores do 

Foro, Dr. Ávio tem as características que 
mais se assemelham às dele próprio. 
Disse ainda que, ao ser convidado para 
trabalhar na sua gestão só sedimentou a 
amizade de ambos.

A diretora do NUASG, Maria de Lour-
des Araújo, afirmou que Dr. Ávio conse-
gue um equilíbrio perfeito entre os lados 
profissional e humano e essa é uma das 
características que fazem com que as 
pessoas o sigam. Para ela, isso é o que o 
tornam um grande líder. A servidora lem-
brou que desde quando trabalhava na 
Caixa Econômica se espelha no exemplo 
de humildade e sabedoria do magistrado. 
Finalizou dizendo que cada vez mais pre-
cisamos de pessoas assim: que semeiam 
o bem por onde passam.

A diretora do NUTEC, Denise Carnei-
ro, lembrou da sua surpresa ao ser con-
vidada pelo diretor do Foro para assumir 

a Direção daquela Unidade. Disse-lhe, 
quando do convite, que por ser diretora 
do Sindicato não se sentia confortável 
nas duas direções ao que o magistrado 
afirmou que confiava na sua capacidade 
de separar as duas atividades. 

Também falaram diversos outros ser-
vidores, cada um deles relatando alguma 
história pessoal que demonstrava o ca-
ráter generoso do aniversariante, de um 
ser humano humilde, amigo e sempre 
disposto a ajudar os próximos.

Com muito esforço para controlar sua 
emoção, o juiz federal Ávio Novaes agra-
deceu a todos pela amizade e pelas cari-
nhosas palavras de estímulo. Disse da sua 
alegria em constatar que após dois anos 
trabalhando junto a todos os presentes só 
podia confirmar que o melhor pagamento 
para quem busca semear o bem é sim-
plesmente ouvir palavras tão bondosas.

Os servidores e estagiários da Subse-
ção Judiciária de Eunápolis se despedi-
ram de sua então diretora de Secretaria, 
Camila Oliveira Sardagna,  na última 
terça-feira, 15/4, véspera do feriado da 
Semana Santa. 

Na ocasião, todos foram unânimes ao 
ressaltar a importância do trabalho de-
senvolvido por Camila ao longo de sua 

Déficit de defensores 
federais chega a 66%
O déficit de defensores públicos fede-

rais chega a 66% . Esse seria o aumento 
necessário para que houvesse ao menos 
um defensor federal para cada 100 mil 
habitantes com mais de dez anos e rendi-
mento de até três salários mínimo.

Dos 561 cargos de defensor público 
federal, 506 atuam na 1ª e 2ª instân-
cias, desconsiderando os que atuam pe-
rante tribunais superiores. A principal de-
manda da DPU entre os órgãos públicos 
contra os quais litiga é o INSS. Somados, 
os litígios nesta seara concentram 35% 
das pretensões de atendimento.

Em 2013, 21 mil assistidos deixaram 
de ajuizar demandas após atuação da 
Defensoria, por meio de acordos admi-
nistrativos e pelo arquivamento de pre-
tensões juridicamente inviáveis, o que 
evitou sobrecarregar ainda mais o Poder 
Judiciário. O tempo médio global entre a 
chegada do cidadão às unidades da DPU 
e o efetivo início do atendimento corres-
pondeu a 21 minutos no ano passado. 
No período, 1,5 milhão de atendimentos 
foram feitos em todo o Brasil.

Servidores da Subseção de Eunápolis 
se despedem da diretora de Secretaria 

gestão e desejaram a ela muita sorte e 
sucesso  no novo desafio em Vitória da 
Conquista. 

Camila Sardagna assumiu a Direção 
da Secretaria da 2ª Vara da Subseção Ju-
diciária de Vitória da Conquista.


