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Aniversariantes
Hoje: Alexsandra Passos (Feira de Santana), Eduardo Guimarães (SECAD), Grazie-

la Machado (20ª Vara), Marcos Rocha (NUCJU), Fernando Santana (Vitória da Con-
quista), Adenor Junior (Teixeira de Freitas), Bárbara Bandeira (10ª Vara). Amanhã: 
Luiz Cunha (Barreiras) Elizabete Almeida (NUASG), Roberto Santos (Paulo Afonso), 
Luciana Figueiredo e Roberval Santos (ambos de Campo Formoso). Parabéns!

Por dentro do Núcleo Judiciário da Seção Judiciária da Bahia
NUCJU apresenta atividades realizadas em 2016

O JFH continua 
hoje a série de repor-
tagens com os diver-
sos Núcleos da Área 
Administrativa com o 
objetivo de mostrar o 
que vem sendo reali-
zado,  valorizando e 

registrando o importante trabalho das equi-
pes dos diferentes núcleos e sua busca pelo 
aprimoramento.

O NUCJU tem na sua direção a servido-
ra Leila Lessa e abriga 87 servidores, sen-
do 61 deles oficiais de justiça, além de 31 
terceirizados divididos em diversas seções 
como a Central de Cumprimento de Cartas 
Precatórias, Central de Mandados e Cen-
tral de Intimações, Contadoria e Cálculos 
Judiciais, Arquivo e Descarte, Distribuição, 
Protocolo, Certidões e Digitalização.

AÇÕES EM 2016

• Criação, com apoio da SEMAD, de 
link exclusivo para o jurisdicionado con-
sultar as pautas de audiências de todas as 
Varas da Seccional;

• Idealização do “SIGED – Sistema de 
Gerenciamento de Diligências” para cadas-
tro das diligências certificadas pelos oficiais 
de Justiça no site da Justiça Federal. O sis-
tema pode ser consultado pelas secreta-
rias, evitando expedição de mandados para 
endereços sabidamente inócuos. O SIGED, 
que é uma importante ferramenta para im-
pulsionamento das execuções fiscais, foi 
criado e implementado pela SEMAD e está 
disponível para consulta no portal da Sec-
cional;

• Criação do “Fórum da Saúde”  no por-
tal da Seccional, colocando à disposição 
dos magistrados e servidores informações 
sobre questões relacionadas à judicializa-
ção da saúde, como determinado na Reco-
mendação CNJ 31/2010;

• Gerenciamento do “Termo de Coope-
ração Técnica” firmado entre a DIREF e o 
TJ-BA, para que o Núcleo de Assessoria 
Técnica – NATJUS do TJ-BA possa prestar 
informações técnicas  aos juízes federais 
nos processos relacionados à área de saú-
de que tramitam da Seccional e Subseções;

• Adequação do espaço físico da SECLA 
e SEPRO, para que as duas Seções possam 
trabalhar de maneira totalmente integrada;

• Tratativas com o TRF1, através da DI-
REF, para convênio com o TJ-BA, para que 

servidores e juízes estatuais cadastrados 
acessem certidões de antecedentes crimi-
nais da Justiça Federal por acesso direto 
ao nosso banco de dados, dispensando-se 
ofícios ao Setor de Certidões;

• Criação da CEPREC - Central de Cum-
primento de Cartas Precatórias Administra-
tivas. Desde sua criação, houve recebimen-
to, triagem, conferência e processamento 
de 764 cartas precatórias para cumpri-
mento de diligências que não demandam 
atividade jurisdicional e 187 cartas preca-
tórias para audiência por videoconferência;

• Criação do Serviço de Agendamento 
de Audiências por Videoconferência, com 
calendário para agendamento disponibili-
zado no portal da Seccional e implantação 
Sala de Videoconferência;

• Descarte de 16.656 processos do 
JEF e execuções fiscais, totalizando 6 to-
neladas de papel encaminhadas para reci-
clagem, representando aumento de 76% 
em relação ao ano de 2015 quando foram 
descartados 9.461 processos;

• Aquisição de mesa higienizadora para 
a limpeza dos processos desarquivados e 
dos processos enviados para análise de 
descarte;

• Ampliação do espaço físico da CE-
MAN, com aquisição de mobiliário novo e 
instalação de mais computadores e scan-
ners para atender à metodologia de traba-
lho do PJe; 

• Criação do sistema representativo na 
CEMAN: cada zona de trabalho elegeu o 
seu oficial de justiça representante, para 
otimizar a comunicação com a juíza coor-
denadora e a Direção do NUCJU em reu-
niões periódicas realizadas durante o ano;

• Instauração do grupo de trabalho para 
elaboração do novo “Regula-
mento de Serviços da CEMAN” 
(Portaria 214/2016), em con-
sonância com a resolução Presi/
CENAG 6/2016; 

• Criação da Comissão de 
Segurança instituída pela Por-
taria 165 de 19.01.2016 para 
elaboração do Manual de Segu-

rança e Recomendações para os oficiais de 
Justiça;

• Realização do “Encontro de Oficiais 
de Justiça Avaliadores da Seccional” nos 
dias 31/08 e 02/09/2016;

• Criação, com apoio da  SECOS,  da 
Coluna “O Provimento de Bandeja” para di-
vulgação periódica de trechos destacados 
do novo Provimento COGER n. 129/2016, 
de interesse comum das Varas;

• Implantação do 
sistema de expedição 
de ofícios quinzenais, 
direcionados aos ofi-
ciais de Justiça, para 
cobrança de mandados 
fora do prazo de cum-
primento, prática esta 
que contribuiu para 
a redução da taxa de 
congestionamento de 
mandados na CEMAN;

• Em 2016 foram  
recebidos e organiza-
dos no arquivo judicial 
18.432 processos e 
foram atendidos 2.587 
pedidos de desarquiva-
mento de  processos;

• Foram emiti-
das presencialmente 
19.720 certidões de 
antecedentes criminais 
que o interessado não  
consegue emitir pela in-
ternet;

• No Protocolo fo-
ram recebidas e ca-
dastradas 32.638 pe-
tições. No Protocolo 
Descentralizado do 
TRF1 foram recebidas e 
cadastradas 3.088  pe-
tições em 2016.

• A equipe da Seção de Cálculos Judi-
ciais realizou, durante os sábados do se-
gundo semestre de 2016, alguns mutirões, 
encerrando o ano com 8.767 processos 
concluídos e devolvidos para as Varas, em 
contrapartida aos 8.759 processos que fo-
ram recebidos naquela unidade.

• No ano de 2016 foram distribuídos  
59.602 mandados para os oficiais de justi-
ça distribuídos conforme o primeiro gráfico 
abaixo;

• Em junho de 2016  a CEMAN con-
tava com passivo de 8.183 mandados 
tramitando, dos quais 1.925 haviam sido 
distribuídos para os oficiais há mais de 20 
dias, sendo 654 deles em atraso superior 
a 60 dias;

• Em dezembro de 2016 o passivo 
caiu para  2.489 mandados tramitando na 
CEMAN, dos quais 185 eram mandados 
distribuídos para os oficiais há mais de 20 
dias, sendo 12 deles em atraso superior a 
60 dias, conforme ilustra o segundo gráfico 
abaixo.

Equipe do NUCJU lotada 
no prédio dos JEFs


