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Aniversariantes  
Hoje: Daniela Dias Soares Malta, di-
retora de Secretaria da Subseção de 
Itabuna, Rosana Maria Andrade Ma-
chado (19ª Vara), Valter de Freitas 
Gomes (4ª Vara), Gabriel Couto Guar-
dia (2ª Vara), Gerson Monção dos 
Santos Júnior (Turma Recursal) e Elie-
ne Almeida Andrade (Express Clean). 
Amanhã: Dr. Fábio Moreira Ramiro, 
juiz federal da 24ª Vara, Afrânio da 
Silva (6ª Vara), Ana Cristina Mon-
talvao Campos  (12ª Vara) e Camila 
Calisto Garrido Pinto (SECAD). 
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123 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 
Judiciárias da Bahia, incluindo as ações 
dos seus respectivos JEFs Adjuntos.

Ao final do primeiro semestre des-
te ano, o número de processos foi 
123.197. Isto representa uma redução 
do estoque de 37.399 ações em seis 
meses já que a estatítica mostra que ao 
final do ano passado, o número de pro-
cessos era de 160.596. 

Além da diferença entre os números, 
registramos que duas novas varas foram 
instaladas nesse período: a 3ª Vara de 
Feira de Santana e a 2ª Vara de Itabuna, 
com redistribuição dos processos.

Confira, no gráfico ao lado e na lis-
ta abaixo, as Subseções e os números 
ajustados de processos, incluindo os dos 
JEFs Adjuntos:

• Ilhéus:12.598; • 3ª Vara de Feira 
de Santana:9.711; • Irecê: 9.210; •2ª 
Vara de Feira de Santana:9.069; • Ala-
goinhas: 8.675; • 1ª Vara de Feira de 
Santana:8.092; • Barreiras:7.455; • 
Jequié: 7.231; • 2ª Vara de Vitória da 

Conquista: 6.181; • 2ª 
Vara de Itabuna: 5.706; 
• Juazeiro: 5.683; • Tei-
xeira de Freitas: 5.458; 
• Paulo Afonso: 5.194; 
• Guanambi: 4.843; • 
Campo Formoso: 4.816; 
• Eunápolis:3.891; • 1ª 
Vara de Itabuna:3.889; 
• 1ª Vara de Vitória da 
Conquista: 3.195;• Bom 
Jesus da Lapa: 2.300.

Nos seis meses de 
2014 foram julgados 
34.076 processos, sendo 
prolatadas 6.866 senten-
ças relativas a feitos das 
Subseções e 27.210 sen-
tenças de processos dos 
JEFs Adjuntos.

Confira, no gráfico e na lista abaixo, 
as Varas e o respectivo número de pro-
cessos julgados em cada uma delas:

• Alagoinhas: 5.178; • Guanam-
bi:3.799; • Campo Formoso: 3.009; • 
Juazeiro: 2.629; • Paulo Afonso: 2.174; 
• Barreiras: 2.129; • 2ª Vara de Vitó-

Criado Comitê Gestor da Política Nacional
de Atenção Prioritária ao 1º Grau

A Rede de Priorização do Primeiro 
Grau, criada pela Resolução/CNJ n. 194, 
que instituiu a Política Nacional de Aten-
ção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição, 
já tem um Comitê Gestor. A Portaria n. 
90, instituiu o Comitê.

Entre as atribuições do Comitê, estão: 
coordenar as atividades da Rede de Prio-
rização do 1º Grau de Jurisdição na ges-
tão e implementação da Política; propor 
indicadores, metas, programas, projetos 
e ações nacionais vinculados a cada uma 
das linhas de atuação da Política, bem 
como auxiliar a sua implementação. 

 O grupo também ficará responsável 
por atuar na interlocução entre a Rede 
de Governança de Priorização do Primei-
ro Grau e a Rede de Governança Cola-

borativa do Poder Judiciário e com os 
Comitês Gestores Regionais, realizando 
reuniões, encontros e eventos vinculados 
à Política, além de propor formas de re-
conhecimento, valorização e premiação 
de boas práticas, projetos inovadores e 
participação destacada de magistrados 
e servidores no desenvolvimento da Po-
lítica. Auxiliar a Presidência do CNJ no 
acompanhamento do cumprimento da 
Resolução do CNJ n. 195, que dispõe 
sobre a distribuição do orçamento de 1º 
e 2º graus nos tribunais brasileiros, e 
monitorar, avaliar e divulgar os resulta-
dos alcançados também estão entre as 
funções do Comitê.

 De acordo com a Resolução CNJ n. 
194, a Política de Atenção Prioritária ao 
1º Grau de Jurisdição será gerida e im-

Constrangimento por 
cobrança indevida 
gera indenização 
por danos morais

O constrangimento causado por uma 
cobrança indevida feita em público deve 
ser indenizado. Por conta disso, a 2ª 
Vara Cível em Fortaleza, condenou uma 
churrascaria a pagar R$ 3 mil por danos 
morais para um casal cobrado indevida-
mente dentro do restaurante.

De acordo com o processo, oito dias 
após gastar R$ 82,20 no restaurante, 
a mulher voltou ao estabelecimento na 
companhia de outros amigos. Dessa vez, 
ela foi abordada por dois garçons e um 
segurança, na frente de outras pessoas, e 
acusada de não ter pago a conta na últi-
ma vez em que frequentou o local.

Os funcionários exigiram que fosse 
apresentado algum comprovante de pa-
gamento. O casal explicou que, mesmo 
após mostrar o documento, não houve 
sequer pedido de desculpa por parte da 
churrascaria. Por isso, ajuizaram ação na 
Justiça requerendo indenização por da-
nos morais no valor de R$ 60 mil. 

A empresa alegou não haver pos-
sibilidade de acontecer abordagem 
como a descrita, por conta treinamen-
to que todos os garçons recebem mas 
os argumentos do casal foram compro-
vados por meio dos depoimentos de 
testemunhas. 

Para o julgador, o fato lesivo voluntá-
rio encontra-se devidamente comprova-
do porque a cobrança de dívida já paga 
aconteceu na frente de diversas pessoas 
que frequentavam o restaurante, deno-
tando que os autores eram desonestos e 
os obrigando a mostrar o comprovante de 
pagamento do cartão de crédito. 

Fonte: TJCE

plementada pela Rede de Priorização do 
1º Grau, constituída por representantes 
de todos os tribunais brasileiros. Os tri-
bunais serão representados por um ma-
gistrado membro do Comitê Gestor local. 
A composição do Comitê Gestor local e 
a indicação ao CNJ do respectivo repre-
sentante na Rede são passos fundamen-
tais para a implementação da Política de 
Atenção ao 1º Grau. 

O Comitê Gestor Nacional atuará em 
permanente interação com a Secretaria-
-Geral do CNJ e poderá solicitar auxílio 
técnico e operacional das unidades ad-
ministrativas do Conselho, bem como 
requerer à Presidência a participação de 
colaboradores eventuais.

Fonte: CNJ

ria da Conquista:1.722; • Irecê: 1.707; 
• Jequié: 1.529; •2ª Vara de Feira de 
Santana:1.496; • 1ª Vara de Vitória da 
Conquista: 1.280;• 1ª Vara de Feira de 
Santana:1.272; • Bom Jesus da Lapa: 
1.144• Ilhéus:1.098; • Teixeira de Frei-
tas: 894; • 2ª Vara de Itabuna:865; • 1ª 
Vara de Itabuna:847; • Eunápolis:751; 
• 3ª Vara de Feira de Santana:553.


