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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Gicélia Maria Alencar Liborio 
(NUCRE), Gilvan Lopes Nery (NUCOI) 
e Vitor Carmezim Sanches (Guanambi). 

Amanhã:  Edjôse de Castro Souza (20ª 
Vara) e Camila Pithon Bittencourt (24ª 
Vara). 

Parabéns!!!

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

11/7/2005 - Despedida com sabor 
de pão de queijo - A 15ª Vara Federal 
promoveu, na tarde da última sexta-
-feira, a despedida do juiz federal subs-
tituto Regivano Fiorindo, removido para 
a Seção Judiciária de Belo Horizonte.  

O magistrado, em seu breve discur-
so, ressaltou a boa acolhida que recebeu 
quando chegou à Bahia, agradecendo a 
todos os que com ele trabalharam. Es-
tiveram presentes ao evento organizado 
pela juíza titular da Vara, Vera Velloso, 
servidores e estagiários, os juízes fede-
rais Paulo Pimenta, Rafael Paulo Soares 
Pinto e Sandra Lopes.

14/7/2005 - ASSERJUF promove 
lanche de confraternização - Os parti-
cipantes do II Concurso de Decoração 
dos Corredores, promovido pela Asso-
ciação dos Servidores e pela Direção 
do Foro, participaram de um delicioso 
lanche de confraternização servido na 
tarde de ontem, no auditório.

O encontro contou com a presença 
da juíza federal Kátia Balbino e visou à 
confraternização das equipes dos servi-
dores da SEBIB e NUASG (2º lugar),  9ª 
e 10ª Varas (3º lugar), 14ª e 15ª Varas 
(4º lugar), todos merecedores pela ale-
gria demonstrada na ambientação dos 
corredores no período junino. 

Além do lanche, foram distribuí-
dos prêmios para os componentes das 
equipes classificadas em  2º e 3º lu-
gares. À equipe vencedora, que não 
participou deste lanche,  será ofereci-
do um café da manhã no Restaurante 
Grande Sertão.
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JEFs Cíveis de Salvador encerraram 
semestre com quase 16 mil processos

Acervo cresceu 20% em seis meses

O Justiça Federal Hoje, como faz a cada 
seis meses, publica o quantitativo de pro-
cessos existentes nas Varas desta Seccio-
nal e o número de processos julgados. Na 
semana passada, divulgamos o número de 
processos em tramitação e de sentenças 
nas varas cíveis, criminais e fiscais de Sal-
vador e na Subseções. 

Hoje, trazemos os dados das seis Va-
ras de JEFs cíveis de Salvador e das quatro 
Turmas Recursais, em números ajustados, 
segundo a estatística divulgada pela Seção 
de Modernização Administrativa. 

Segundo a SEMAD, nos últimos anos 
o quantitativo de processos em tramita-
ção nos JEFs cíveis tem caído sistematica-
mente: das 109.128 ações há onze anos, 
quando só existiam três JEFs cíveis (15ª, 
21ª e 22ª) até os 15.945 feitos, no final 
de junho deste ano, considerando a trami-
tação ajustada. 

Isso siginifica que hoje a quantidade de 
processos nos JEFs é 86% inferior àquela 
que havia há onze anos.

PROCESSOS NOS JEFS CÍVEIS

Os processos em tramitação nas seis 
varas de JEFs cíveis de Salvador estavam 
assim distribuídos ao final do primeiro se-
mestre de 2015: • 22ª Vara com 3.997; 
• 21ª Vara com 3.531;• 9ª Vara com 
3.085; • 5ª Vara com 2.198;• 23ª Vara 
com 1.795; • 15ª Vara com 1.339.

Comparando-se os dados com os de 
seis meses atrás, verifica-se que houve 
aumento de 2.665 processos nas varas de 
JEF, o que equivale a 20% de incremento.

Em apenas duas das varas de Juizado 
houve redução no número de feitos: a 23ª 
Vara, com 1.077 processos a menos, e a 
9ª Vara, com 3 processos a menos do que 
em dezembro de 2014.

Já nas outras quatro varas dos JEFs 
houve aumento. A 21ª Vara viu seu acervo 
crescer em 1.262 processos; a 22ª Vara 
teve acréscimo de 1.232 ações; a 5ª Vara 
ficou com 937 feitos a mais; e a 15ª Vara 
com mais 314. 

SENTENÇAS NOS JEFS CÍVEIS

O total de sentenças nos JEFs cíveis 
nos seis primeiros meses de 2015 foi de 
11.510, assim distribuídas:• 22ª Vara: 
2.183; • 21ª Vara: 2.004; • 23ª Vara: 
1.985; • 9ª Vara: 1.930; • 15ª Vara: 
1.920; • 5ª Vara: 1.648. 

ACÓRDÃOS NAS TURMAS RECURSAIS

As quatro Turmas Recursais julgaram 
no primeiro semestre deste ano 13.597 
recursos. No ano de 2014 foram julgados 
no total, 20.102, o que significa que na 
primeira metade deste ano julgou-se mais 
de 68% do total do ano passado.

PROCESSOS NAS TURMAS RECURSAIS

Em relação ao total de recursos em 
tramitação ajustada, a 1ª Turma fechou 
o semestre com 14.283; a 2ª Turma, 
com 14.394; a 3ª Turma, com 13.366; 
e a 4ª Turma, com 14.850, totalizando 
56.848, o que reduziu, em seis meses, 
2.720 recursos ao acervo das quatro tur-
mas recursais.

TRF1 mantém decisão da 2ª Vara julgando 
não haver constrangimento em intimar pai 

de denunciado para depor como testemunha
A 4ª Turma do Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região negou, por unanimidade, 
pedido de habeas corpus impetrado contra 
ato da 2ª Vara Federal da Bahia que, nos 
autos de ação penal, teria intimado para 
prestar depoimento, na qualidade de tes-
temunha, um dos sócios da empresa Car-
ballo Faro e Cia Ltda., onde os fatos teriam 
sido praticados pelo denunciado, outro só-
cio da citada empresa.

No pedido, o impetrante sustenta que 
estaria sofrendo constrangimento ilegal, na 
medida em que foi arrolado como teste-
munha em um processo cuja acusação se 
dirige a outro sócio, seu filho, circunstân-
cia que o eximiria de prestar depoimento, 
conforme dispõe o artigo 206 do Código de 
Processo Penal.

O relator, juiz federal convocado Mar-
cus Vinicius Reis Bastos, rejeitou as ale-
gações apresentadas pelo impetrante. Em 
seu voto, o magistrado destacou que, nos 
termos do artigo 206 do Código de Pro-
cesso Penal, “a testemunha não poderá 
eximir-se da obrigação de depor. Pode-
rão, entretanto, recusar-se de fazê-lo o 
ascendente ou descendente, o afim em 
linha reta, o cônjuge, ainda que desqui-
tado, o irmão ou pai, a mãe, ou o filho 
adotivo do acusado, salvo quando não 
for possível, por outro modo, obter-se ou 
integrar-se a prova do fato e de suas cir-
cunstâncias”.

Nesse sentido, “intimar uma das pes-
soas elencadas no art. 206 do CPP para 

depor não configura, por si só, constrangi-
mento ilegal, pois a lei faculta ao intima-
do não prestar depoimento. Nada impede 
que, diante do magistrado, o pai do de-
nunciado, como ocorre no caso, exponha 
a sua dificuldade de depor ou mesmo se 
recuse a fazê-lo, como faculta a lei”, es-
clareceu o relator.


