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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Juíza Federal Ana Carolina Dias 
Lima Fernandes (Turma Recursal), 
Ana Cristina Stavola Pereira Queiroz 
(Barreiras) e Dayane Ferreira Leal 
Santos Carillo (Itabuna). 
Amanhã: Gabrielle Bocaiúva Mota 
(Turma Recursal), Renata Briane 
Dantas Freire (Alagoinhas), Maria de 
Fátima Pinto Magno Martins (Jequié) 
e Fátima Lorena Pinto Magno Martins 
(Itabuna). 
Sexta-feira: Juiz Federal Cristiano 
Miranda de Santana (15ª Vara), Juiz 
federal Fabio Stief Marmund (2ª Vara 
da subseção de Vitória da Conquista), 
Cláudio Cardoso de Melo (9ª Vara) 
e Alexandre Gomes França Pinheiro 
(Turma Recursal).

Parabéns!
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Cardápio do restaurante 
para sexta-feira

• Comida baiana • Bacalhau 
à portuguesa • Moqueca c/ peixe 
vermelho • Carne Oriental • Carne 
do sol c/ pirão de aipim • Omelete 
de frango • Torta tropical • Fettuc-
cine ao forno c/ camarão.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Gradin Grill

Vem aí o Jubileu de Ouro da 
Seção Judiciária da Bahia

A Justiça Federal da Bahia com-
pleta 50 anos em 2017! Para co-
memorar o Jubileu de Ouro em 
grande estilo, a Direção do Foro, 
com o patrocínio da Caixa Econô-
mica Federal e apoio da AJUFBA 
e da ASSERJUF está preparando 
uma grande festa que terá duração 
de três semanas.

Os eventos diários trarão, por 
exemplo, o já tradicional Encontro 
de Corais, numa edição pra lá de 
especial. Além disto, serão minis-
tradas palestras direcionadas aos 
servidores; apresentações das di-

vertidas peças teatrais do servidor 
Válter Freitas Júnior, bem como, 
palestras de utilidade pública a 
serviço da comunidade de Sussua-
rana, que também estará presente 
com a Feira da Solidariedade, den-
tre outros eventos programados. 

A solenidade comemorativa será 
realizada no dia 25 de setembro e 
contará com a honrosa presença 
do presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Desembarga-
dor Federal Hilton Queiroz, dentre 
outras autoridades.

Segunda etapa do mutirão de RPV’s 
da SJBA apresenta acréscimo de 

147% de produtividade
A segunda etapa do mutirão 

de Requisições de Pequeno Va-
lor (RPVs) da Seção Judiciária da 
Bahia gerou, em pouco mais de 
uma quinzena, um aumento produ-
tivo médio de 147,32% no total de 
ofícios requisitórios na maioria das 
localidades participantes do Estado 
e de 170,28% quanto ao valor em 
pecúnia, ocasionando uma relevan-
te baixa de processos e redução do 
acervo que tramitava nestas unida-
des.

A partir da Portaria Diref 
129/2017, editada pela juíza fede-
ral diretora do Foro Claudia Tourinho 
junto aos Juízes Federais das Sub-
seções Judiciárias de Alagoinhas, 
Campo Formoso, Feira de Santana, 
Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Irecê e 
de quatro Varas Federais (9ª, 15ª, 
22ª e 23ª), alcançou-se a emissão 
do total de 5.869 requisitórios, no 
importe de R$ 69.427.964,92 no 
período de 18 dias de serviço extra-
ordinário, sem prejuízo das demais 
rotinas de secretaria e com expres-
siva produtividade média de 9.782 
RPVs (R$ 115.713.274,87)/mês.

Confira os números:

Subseções:

• Alagoinhas: 1.164 requisi-
ções, R$ 11.711.254,48;

• Feira de Santana (1ª Vara): 
470 requisições, R$ 5.454.051,52;

• Feira de Santana (3ª Vara): 
703 requisições, R$ 7.523.722,02;

• Campo Formoso: 293 requi-
sições, R$ 2.656.507,55;

• Guanambi: 327 requisições, 
R$ 4.996.208,21;

• llhéus: 649 requisições, R$ 
10.274.991,23;

• Itabuna: 168 requisições, 
R$ 1.688.368,05;

• Irecê (Comissão de 3 servi-
dores da Seção Judiciária, Portaria 
SECAD n. 131/2017): 661 requisi-
ções, R$ 7.114.806,62;

Seção Judiciária:

• 9ª Vara Federal: 380 requi-
sições, R$ 4.102.086,95;

• 15ª Vara Federal: 250 requi-
sições, R$ 3.267.167,30;

• 22ª Vara Federal: 603 requi-
sições, R$ 8.162.645,70;

• 23ª Vara Federal: 325 requi-
sições, R$ 3.037.489,15;

Eliminando os processos que 
aguardavam, até o dia 18 de julho 
deste ano, diligências para pagamen-
to em valor inferior a 60 salários mí-
nimos, o trabalho pode ser concluído 
graças ao esforço concentrado dos 
servidores que aceitaram participar 
do mutirão, sem apresentar empe-
cilhos às recomendações superiores 
e atuando com louvável dedicação, 
tendo sido devidamente recompen-
sados com hora extra.

A primeira etapa do mutirão ocor-
reu na Subseção Judiciária de Irecê 
em junho de 2017, pelas Portarias 
nº 86 e 90/2017, de 21 de junho 
e 5 de julho, e resultou na expedi-
ção de 1.012 requisições de pe-
queno valor, no importe total de R$ 
9.568.458,81 aos jurisdicionados 
vinculados àquela Subseccional.

Segundo a Diretoria do Foro, nos seis 
primeiros meses do corrente exercício, 
a Seccional, as Subseções Judiciárias e 
os Juizados Especiais Federais (JEFs) 
atingiram o montante de 23.731 
RPVs, com produtividade média de 
RPVs de 3.955 (R$ 42.812.381,93)/
mês,resultando na quantia de R$ 
256.874.291,56 destinados aos ju-
risdicionados cujas demandas sub-
metem-se ao rito do microssistema 
jurídico da Lei Federal 10.257/03 e 
que representam lides em sua maioria 
referentes a verbas de cunho alimentar 
a enfermos, deficientes ou idosos que, 
pela situação de vulnerabilidade social, 
requerem tratamento diferenciado na 
gestão processual do Poder Judiciário 
e no planejamento orçamentário da 
União (art. 100, §3º, da Constituição 
Federal 1988).


