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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje:  Dr. Fábio Moreira Ramiro, juiz federal da 24ª Vara, Afrânio da Silva (6ª 
Vara), Ana Cristina Montalvao Campos  (12ª Vara) e Camila Calisto Garrido Pinto 
(SECAD). Amanhã: Fernanda Alves Caldas Lopes (7ª Vara), Paulo Henrique Gomes 
Matias (23ª Vara) e Valmir Santiago dos Santos (Áquila) Domingo: Cristina Furtado 
da Conceição  (21ª Vara), Márcia Silveira Dias (NUASG) e Francisco Luiz Eugênio 
Moreira Silva (Juazeiro). Segunda-feira: Gicélia Alencar Libório (NUCRE), Gilvan 
Nery (NUCOI), Vitor Carmezim Sanches (Guanambi), Débora Regina de Santana 
Silva (Itabuna) e Ricardo Aymberê Gonçalves Borges (Alagoinhas).

Parabéns!!!

JEFs Cíveis de Salvador encerram primeiro semestre 
com 14 mil processos tramitando e 10 mil julgados

 O Justiça Federal Hoje, como faz a cada 
seis meses, publica o quantitativo de pro-
cessos existentes nas Varas desta Seccional 
e o número de processos julgados. Nesta 
semana, já divulgamos o número de proces-
sos em tramitação e de sentenças nas varas 
cíveis, criminais e fiscais de Salvador, bem 
como as das Subseções e JEFs Adjuntos.

 Hoje trazemos os dados das seis Varas 
de JEFs Cíveis de Salvador, segundo a es-
tatística divulgada pela Seção de Moderni-
zação Administrativa. 

 Segundo a SEMAD, nos últimos dez 
anos, o quantitativo de processos em tra-
mitação nos JEFs Cíveis tem caído siste-
maticamente: das 109.128 ações há dez 
anos para os 14.514 processos hoje. Há 
seis meses esse número de processos era 
de 16.898, representando uma redução de 
2.384 ações em um semestre.

Os processos físicos e virtuais em trami-
tação ajustada nos JEFs Cíveis de Salvador 
estão assim distribuídos: • 15ª Vara com 
974; • 5ª Vara com 1.831; • 21ª Vara 
com 2.100; • 23ª Vara com 2.426; • 9ª 
Vara com 3.405• 22ª Vara com 3.778.

Em relação ao total de processos julga-
dos este ano, os números foram os seguin-
tes: • 15ª Vara: 2.552; • 5ª Vara: 2.360; 
• 22ª Vara: 1.641; • 9ª Vara: 1.621; • 
23ª Vara: 1.449; • 21ª Vara: 1.249.

Chama a atenção o desempenho da 15ª 
Vara que passou a ser a unidade de JEF 

de Salvador com menos processos em tra-
mitação. Atualmente aquela unidade tem 
menos de mil ações tramitando, o que se 
mostra um feito notável, levando-se em 
conta que há seis meses 2.868 processos 
tramitavam pela unidade. São 1.894 pro-
cessos a menos.

Para que esse número fosse alcançado 
merece observar o número de sentenças da 
15ª Vara, como consta da relação acima. 
Foram 2.552 sentenças prolatadas nesses 
seis últimos meses, estabelecendo a unida-
de como aquela de JEF Cível de Salvador 
recordista em número se sentenças.

Diretor do Foro se reúne com 
Diretoria da ASSERJUF 

Ouvido pelo JFH, o juiz federal Cris-
tiano Miranda de Santana, titular da 15ª 
Vara afirmou que: “O resultado decorre 
principalmente de cinco  fundamentos: 
simplificação de rotinas, descentralização 
de atividades; solidariedade intersetorial; 
parceria com o INSS e AGU para a solução 
consensual das demandas  e revisão cons-
tante da  gestão da Unidade. Estes funda-
mentos, aliados ao elevado compromisso 
da equipe, fizeram com que a Vara desse 
um bom salto na prestação quantitativa e 
qualitativa de seus serviços”.

A Diretoria da Associação dos Servi-
dores da Justiça Federal - ASSERJUF, se 
reuniu com o diretor do Foro desta Seção 
Judiciária, juiz federal Iran Esmeraldo Leite 
na terça-feira, 15/7, no gabinete da DIREF. 
Foi a oportunidade em que se realizou, ofi-
cialmente, a apresentação recíproca das 
duas diretorias.

 A reunião foi extremamente produtiva 
e se deu com toda a harmonia e cordiali-
dade, mantendo a constante boa parceria 
entre a ASSERJUFE e a DIREF. A Associa-
ção apresentou ao diretor do Foro várias 
demandas dos seus associados e o ma-
gistrado demonstrou muito interesse nas 

possibilidades de solução dos problemas 
apontados. Entre as questões discutidas 
estavam as ligadas aos espaços destinados 
às atividades da associação como o espaço 
terapêutico, o espaço beleza, o espaço de 
exposições e o de reprografia.

O diretor do Foro lembrou que também 
é um associado da ASSERJUF há tempos, 
que tem todo interesse na manutenção da 
antiga parceria entre as duas instituições e 
sugeriu que a ASSERJUF realize uma pes-
quisa entre os servidores para que se tenha 
um panorama dos maiores anseios dos ser-
vidores e para que medidas sejam adota-
das em busca de soluções a curto prazo.

Já está disponível para leitura a 32ª 
edição da JUSTIÇ@, a  Revista Eletrônica  
da Seção Judiciária do Distrito Federal

Neste número são destaques: • Entre-
vista com o desembargador federal Cândido 
Ribeiro, presidente do TRF1 fala dos proje-
tos de sua administração e da ampliação 
do 2º grau da Justiça Federal; • Artigos: 
“A suspensão de segurança como instru-
mento agressor dos tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos” 
(Antônio Souza Prudente) e “A Justiça Fe-
deral no Brasil” (Rafael Campos da Fon-
seca); • Notícias: Turmas Recursais fazem 
sessão inaugural de julgamento; Central de 
Videoconferência: Seccional utiliza tecnolo-
gias da comunicação para oitivas • Atos 
Jurisdicionais: União deve indenizar filha 
do piloto do ex-presidente João Goulart; 
Servidor portador de deficiência não pode 
ser impedido de exercer cargo de confian-

32ª edição da Revista Eletrônica
da Seção Judiciária do DF

ça; Jornada extraordinária: MPU não pode 
impor compensação por banco de horas

A publicação está no endereço: http://
portal.trf1.jus.br/sjdf/comunicacao-social/
imprensa/publicacoes/revista-justica.htm

TURMAS RECURSAIS
Já as Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais Federais julgaram 8.401 recursos 
este ano, sendo 2.647 deles da 1ª Turma; 
3.187 da 2ª Turma; 2.047 da 3ª Turma; e 
520 da 4ª Turma, instalada no último mês 
de abril. Em relação ao total de recursos fí-
sicos e virtuais em tramitação ajustada, a 
1ª Turma fechou o semestre com 13.089; 
a 2ª Turma, com 13.455; a 3ª Turma com 
12.853; e a 4ª Turma com 12.877, totali-
zando 52.274 recursos até o mês de junho. 


