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Mais de 135 mil ações tramitam nas 
19 Varas das 15 Subseções baianas

 A Seção de Modernização Administra-
tiva divulgou o número de processos em 
curso nas 19 Varas das 15 Subseções Ju-
diciárias da Bahia, incluindo as ações dos 
seus respectivos JEFs Adjuntos.

O total, considerando o saldo ajustado, 
ao final do ano de 2015, foi de 136.498 
processos sendo que 70.773 eram proces-
sos vinculados aos Juizados Especiais Fe-
derais Adjuntos e outros 65.725 das Sub-
seções Judiciárias.

PROCESSOS NAS SUBSEÇÕES 

Confira, no gráfico ao lado e na lista 
abaixo, as Subseções Judiciárias e os nú-
meros de processos (incluindo os dos JEFs 
Adjuntos) ao final de 2015 por ordem de-
crescente de acervo. 

• Ilhéus: 14.571; • 1ª Vara de Feira 
de Santana: 10.199;• 3ª Vara de Feira 
de Santana: 10.012; • Jequié: 9.179; • 
Alagoinhas: 8.794; • 2ª Vara de Feira de 
Santana: 8.304; • Irecê: 8.152; • Cam-
po Formoso: 7.942; • Juazeiro: 7.562;• 
Paulo Afonso: 6.937;• Teixeira de Freitas: 
6.842; • Guanambi: 6.584;• 2ª Vara de 
Itabuna: 6.412; • Barreiras: 6.054; • 2ª 
Vara de Vitória da Conquista: 4.136; • 
Eunápolis: 3.787; • Bom Jesus da Lapa: 
3.689; • 1ª Vara de Itabuna: 3.673; • 1ª 
Vara de Vitória da Conquista: 3.669.

SENTENÇAS NAS SUBSEÇÕES

Em 2015, foram sentenciados 57.387 
processos nas 19 Varas das 15 Subseções, 
sendo que 47.237 eram sentenças relati-

vas aos JEFs Adjuntos e outras 10.150 das 
Subseções.

Comparando com as sentenças prola-
tadas nas 19 Varas das mesmas 15 Sub-
seções em 2014, verifica-se um redução 
total de 10.415 sentenças.

Confira no gráfico abaixo o número de 
processos sentenciados em cada Subse-
ção: • Alagoinhas: 5.077; • Paulo Afon-
so: 4.338; • Ilhéus 4.324; • Guanambi: 

4.059; • 3ª Vara de Feira de Santana: 
3.747; • Irecê: 3.669; • 2ª Vara de Feira 
de Santana 3.496;       • 2ª Vara de Vitória 
da Conquista 3.336; • 1ª Vara de Vitória 
da Conquista 3.275;    • Campo Formoso: 
3.223; • Jequié 3.102; • Teixeira de Frei-
tas: 2.721;• Juazeiro: 2.168; • Barrei-
ras: 2.142; • Bom Jesus da Lapa: 2.066; 
• 1ª Vara de Feira de Santana: 1.836; • 
Eunápolis: 1.741; • 2ª Vara de Itabuna: 
1.562; • 1ª Vara de Itabuna: 1.505.

Servidores comemoram 
aniversário do diretor do Foro

Servidores de todos os Núcleos Administrativos, além das juízas federais Lilian Touri-
nho e Cynthia Lopes, se reuniram na última quinta-feira, 11/2, na Secretaria Administrati-
va para comemorar, com um almoço especial, o aniversário do diretor do Foro, juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, que ocorreu no dia 7/2.

O diretor da SECAD, Diego Almeida Nascimento, representando os servidores, parabe-
nizou o magistrado pela passagem do seu aniversário e também o saudou pelo retorno à 
Seção Judiciária após merecidas férias. Nas palavras do servidor, a DIREF esteve, no perí-
odo, em boas mãos, quando a juíza federal Cynthia Lopes ocupou o cargo interinamente. 

Diego Nascimento disse do orgulho de poder trabalhar ao lado do magistrado, sempre 
tão atencioso no ambiente de trabalho. Reafirmou que todos os colegas lhe têm grande ad-
miração como profissional e muito carinho por ele como pessoa, decorendo tal admiração 
e carinho pelo fato de o juiz estar sempre buscando a harmonia no ambiente de trabalho. 

O diretor do Foro agradeceu a todos pela homenagem e disse estar feliz em voltar ao 
trabalho após as férias “com as baterias recarregadas” garantindo a confiança na equipe 
da área administrativa.

COGER realizará 
correição ordinária 

na Subseção de Irecê
A Corregedoria Regional da Justiça 

Federal da 1ª Região (Coger) realizará, no 
período de 18 a 21 de fevereiro, as ati-
vidades de Correição Geral Ordinária na 
Subseção Judiciária de Irecê, conforme 
previsto na Portaria Coger n. 1 de feve-
reiro de 2016.

O procedimento estava previsto para 
acontecer no período de 30 de novembro 
a 18 de dezembro de 2015, quando a Se-
ção Judiciária da Bahia e suas respectivas 
subseções passaram pela correição, mas, 
devido à impossibilidade de sua realização 
dentro do prazo estipulado, os trabalhos 
ocorrerão neste mês de fevereiro.

Comandada pelo corregedor regional 
da 1ª Região, desembargador federal Car-
los Moreira Alves, a equipe que promoverá 
o trabalho na subseccional baiana conta-
rá com o juiz em auxílio à Coger Lincoln 
Rodrigues de Faria, que será assessorado 
pelo diretor da Secretaria da 1ª Vara da 
Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, 
Márcio de Freitas Manna.

Correição - A correição é um proce-
dimento ordinário realizado a cada dois 
anos pela Coger nas seções e subseções 
judiciárias que compõem a Primeira Re-
gião. Durante os trabalhos são avaliadas a 
produtividade de magistrados e de oficiais 
de justiça, a quantidade de processos que 
está à espera de decisões, despachos e 
sentenças por tempo acima do previsto 
em lei, além de a regularidade de todos os 
serviços da secretaria.

Funpresp-Jud informa 
sobre benefícios 
previdenciários

A Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal do Po-
der Judiciário (Funpresp-Jud) possui um 
hotsite (www.funprespjud.com.br) que dis-
ponibiliza as informações sobre o plano de 
benefícios administrado pela fundação, as 
vantagens em aderir ao plano, os regimes 
previdenciários, os tipos de participantes e 
os benefícios fiscais.

Criada pela Resolução do STF n. 496, 
de 25/10/2012, a Funpresp-Jud tem por 
finalidade administrar e executar planos de 
benefícios de caráter previdenciário para os 
membros e os servidores públicos titula-
res de cargo efetivo do Poder Judiciário da 
União, do Ministério Público da União e do 
Conselho Nacional do Ministério Público.


