
Edição n. 4.004. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 23/01/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Eduardo Matheus Texeira Fi-
lho (Eunápolis), Luciana Bezerra de 
Carvalho (Feira de Santana) e Caro-
lina Freire Nascimento (Irecê). Ama-
nhã: Daniel Souto Novaes (Jequié), 
Doralucia das Neves Santos (Paulo 
Afonso), Marilia de Cantuária Lima 
Nogueira (NUCJU) e Walter Gomes 
Coelho Júnior (22ª Vara). 

 Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. 
Diagramação e Impressão: Gésner Braga - SETEDI. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Próximo Destino

Dicas para viajar 
com economia (IV)
Veja as últimas dicas para quem 

quer fazer uma viagem mais em con-
ta, mas nem por isso menos divertida.

8) Vá além dos pontos turísticos 
tradicionais

Além dos museus e monumen-
tos mais famosos, tente ir a outros 
lugares menos turísticos. Os blogs 
de viagens costumam indicar essas 
descobertas, mas pode-se também 
perguntar a moradores locais e ou-
tros viajantes que encontrar pelo ca-
minho, sempre tendo cuidado com a 
própria segurança ao seguir as dicas.

Mercados públicos, de preferên-
cia os não turísticos, são um bom 
lugar para vivenciar o dia a dia dos 
habitantes, fora das relações comer-
ciais entre prestadores de serviços 
turísticos e turistas. Praças e par-
ques também são boas opções para 
observar o cotidiano.

Andar sem rumo definido, pres-
tando atenção aos detalhes, ajuda a 
entender o cotidiano de uma deter-
minada cidade. Mas é sempre bom 
saber quais são os lugares de risco 
ou impróprios para turistas.

9) Tente conhecer gente nova

Saber algumas palavras no idio-
ma local é bem visto e ajuda a iniciar 
uma conversa com os moradores. 
Mas não é preciso ser fluente em ou-
tro idioma: a simpatia pode compen-
sar a dificuldade de comunicação.

É preciso um pouco de iniciativa 
para se aproximar dos moradores  e 
de outros viajantes. Se você não sabe 
muitas curiosidades do Brasil ou de 
sua região, é sempre bom pesquisar 
para ter assunto, pois geralmente os 
estrangeiros fazem muitas perguntas 
sobre o nosso país.

Considere levar pequenos presen-
tes do Brasil, como cartão postal. 
Pode ser uma maneira simpática de 
presentear pessoas que são marcan-
tes durante a viagem.

Números apurados pelo Conselho 
Nacional de Justiça apontam para uma 
taxa de reincidência de 70% entre os 
presidiários brasileiros, alertava, em 
2009, o então presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do CNJ, ministro Gil-
mar Mendes. Seu sucessor, o hoje ex-
-ministro do STF César Peluso, reforçou 
o alerta dois anos depois, ao dizer que 
sete em cada dez presidiários brasileiros 
voltam à cadeia. 

Apesar da segurança dos ministros 
que comandaram o CNJ ao apontar 
o percentual, o conselho ainda busca 
um número que retrate com fidelidade 
a reincidência nas cadeias brasileiras. 
Em março de 2012, o Departamento 
de Pesquisas Judiciárias do CNJ anun-
ciou o início de um estudo, em parce-
ria com o IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) para determinar a 
taxa de reincidência criminal no Brasil, 
mas o levantamento ainda não foi fina-
lizado. 

O que há de mais próximo entre os 
dados oficiais disponíveis no CNJ sobre 
reincidência no Brasil é resultado de um 
estudo feito sobre menores infratores em 
2012, coordenado entre o Departamen-
to de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e o Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Siste-
ma Carcerário, ambos do CNJ. 

Segundo o Panorama Nacional, a exe-
cução das medidas socioeducativas de 
internação, os processos apontam reinci-
dência de 54% entre os adolescentes em 
conflito com a lei. O maior percentual de 
processos com registro de reincidência se 
encontra nas regiões Centro-Oeste e Sul, 
ambas com 75%. 

Já o menor percentual foi verificado 
na região Nordeste, onde apenas 35% 
dos menores detidos havia cometido 
outro crime na ocasião da pesquisa. As 
regiões Sudeste e Norte apresentam in-
dicadores próximos à média nacional, 
informa o relatório.

Juristas estimam reincidência 
nos presídios brasileiros em 70%

Aprovados zoneamento da sede
da Seção Judiciária e regras

para cumprimento de mandados
A Portaria 183, de 8/10/2013, da Di-

reção do Foro, aprovou o zoneamento da 
jurisdição da sede da Seção Judiciária da 
Bahia; a alocação dos Oficiais de Justiça 
nas respectivas zonas; a fusão e a criação 
da zona metropolitana; a forma de mar-
cação de férias dos oficiais de justiça; a 
criação de comissão para readequação do 
zoneamento/2015; o prazo para devolu-
ção de mandados depois do cumprimen-
to e a instituição de relatório justificativo 
de cumprimento diário de mandados em 
caso de atraso na devolução.

Pela Portaria, só serão deferidas férias 
aos oficiais de Justiça no mesmo período 
até 40% dos alocados em uma mesma 
zona. Férias e licenças serão marcadas, 
em comum acordo, pelos oficiais das res-

pectivas zonas, sendo a cópia da solicita-
ção entregue à Supervisão/Coordenação 
Administrativa.

O oficial de justiça terá, impreterivel-
mente, o prazo de 27 dias, inclusive, para 
cumprimento e devolução do mandado, 
ou seja, prazo do art. 18 da Resolução 
PRESI/CENAG N.06 (de 20 dias), com 
tolerância de sete dias. Não cumprido o 
referido prazo, o oficial de Justiça deverá 
preencher o Relatório de Cumprimento 
de Mandados para comprovar o trabalho 
diário, objetivando a percepção da inde-
nização de transporte, nos termos do art. 
55 da Resolução nº 004/2008-CJF.

O oficial de justiça que não cumprir 
o prazo entregará na CEMAN, até as 

Portarias dispõem sobre 
instalação da 2ª Vara 
de Itabuna e 3ª Vara 
de Feira de Santana
As Portarias PRESI/SECGE 11 e 12, 

de 17/1/2014, da Presidência do TRF da 
1ª Região, dispõem sobre a instalação, 
respectivamente, da 2ª Vara Federal da 
Subseção de Itabuna e da 3ª Vara Fede-
ral da Subseção de Feira de Santana.

A 2ª Vara de Itabuna será instalada 
em 17/2/2014 e a 3ª Vara de Feira de 
Santana, em 19/2/2014. 

A fim de proceder à redistribuição de 
processos, ficam suspensos os prazos 
processuais e os expedientes externos 
nas varas federais da Subseção Judici-
ária de Feira de Santana no período de 
19/02/2014 a 25/02/2014, inclusive.

No caso de Itabuna, a respectiva por-
taria suspende os prazos processuais e o 
expediente externo de 17 a 21/02/2014, 
inclusive. 

Em ambos os casos, ressalvada a 
apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem a evitar 
o perecimento de direito e a garantir a 
liberdade de locomoção.

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE

A Portaria PRESI/SECGE 13, de 
17/1/2014, da Presidência do TRF da 
1ª Região, atendendo a solicitação da 
Direção do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia, suspendeu expedientes externos e 
prazos processuais das Varas Federais da 
Subseção Judiciária de Feira de Santana 
no período de 03/2/2014 a 21/2/2014, 
tendo em vista as diligências necessá-
rias quanto à ativação dos sistemas de 
informação da nova sede, que abrigará 
as 1ª e 2ª Varas Federais já existentes e 
a 3ª Vara Federal, a ser instalada no dia 
19/2/2014.

Portaria suspende
prazos processuais em
toda Seção Judiciária 
A Portaria PRESI/SECGE 14, de 

17/1/2014, da Presidência do TRF da 1ª 
Região, atendendo a solicitação da Dire-
ção do Foro da Seção Judiciária da Bahia, 
suspendeu os prazos processuais da pró-
pria seccional e de suas 15 subseções 
judiciárias, no período de 12/02/2014 
a 16/02/2014, tendo em vista as dili-
gências necessárias para a mudança do 
CPD, que acarretará a interrupção dos 
sistemas informatizados.

13h do último dia útil de cada mês, o 
Relatório de Cumprimento de Mandados, 
acompanhado das cópias dos mandados 
cumpridos e respectivas certidões para 
análise da Supervisão/Coordenador Ad-
ministrativo. O não cumprimento desse 
prazo ensejará o recebimento da mencio-
nada indenização de transporte somente 
no mês subsequente.

Para efeito de pagamento da indeni-
zação de transporte aos oficiais de justi-
ça que não cumprirem o prazo, somente 
serão considerados os mandados cum-
pridos, positiva ou negativamente, de-
volvidos à CEMAN no prazo de até 48h, 
consoante art. 31 da Resolução PRESI/
CENAG N.06, de 15/03/2012.


