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Aniversariantes
Hoje: Luana Costa Tavares (Vitória 
da Conquista), Larúbia Soares (6ª 
Vara) e Nilson de Albuquerque (Del-
ta). Amanhã: Rossana Paulino Izac 
Leite (NUCRE), Rosemary Santos (1ª 
Vara), Milena Vinhas da Silva (Feira 
de Santana), Ediane Santos Mendes 
(3ª Vara), João Guilherme Magalhães 
Almeida (1ª Turma Recursal) e Silvia 
da Silva Pereira (Guanambi)
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Mais de 114 mil ações tramitam nas 16 Varas 
das 14 Subseções Judiciárias da Bahia

A Seção de Modernização Adminis-
trativa - SEMAD divulgou o número de 
processos em curso nas 16 Varas das 14 
Subseções Judiciárias da Bahia, incluin-
do as ações dos seus respectivos JEFs 
Adjuntos. O total, ao final do primeiro se-
mestre deste ano, foi de 114.798, sendo 
que 54.893 processos eram vinculados 
aos Juizados Especiais Federais Adjuntos 
e outros 59.905 eram das Subseções.

Ao final do ano passado, o número 
ajustado de ações era de 116.920, o que 
significou uma redução de 2.122 proces-
sos nos seis meses deste ano. No fim de 
2011, a quantidade de processos nas 
Varas do interior era de 121.670.

Se compararmos o percentual de re-
dução de número de processos nessas 
mesmas varas entre 2012 e 2011, qua-
se 4%, verificamos uma equivalência 
com os seis primeiros meses de 2013 
em relação ao ano de 2012: quase 2%.

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

• 2ª Vara de Feira de Santana: 
14.076; • Ilhéus: 12.612; • Guanam-
bi: 11.154; • Itabuna: 9.704; • 1ª Vara 
de Feira de Santana: 9.676; • Barreiras: 
7.846; • Irecê: 7.438; • Jequié: 6.009; 
• Juazeiro: 5.770; • 2ª Vara de Vitória 

da Conquista: 5.413; • Paulo Afonso: 
4.917; • Campo Formoso: 4.065; • Eu-
nápolis: 3.916; • 1ª Vara de Vitória da 
Conquista: 3.535; • Alagoinhas: 2.974; 
• Teixeira de Freitas: 2.693.

Houve redução no número de proces-
sos nos últimos seis meses na maioria das 
Subseções, com destaque para a 2ª Vara 
de Feira de Santana, que baixou seu acer-
vo em 2.063 feitos; a 1ª Vara de Vitória da 
Conquista, que reduziu o seu montante de 
ações em 1.222; Barreiras, que diminuiu 
em 863 o número de processos; a 1ª Vara 
de Feira de Santana, com 853 processos 
a menos; e Guanambi, que diminuiu em 
644 ações o seu acervo. 

Além dessas cinco varas, houve re-
dução no número de feitos em Juazeiro 
(455); Jequié (461); 2ª Vara de Vitória 
da Conquista (417); Itabuna (181) e 
Paulo Afonso (85).

Houve aumento no número de proces-
sos nos últimos seis meses apenas em 
seis varas do interior: Alagoinhas (mais 
2.500 ações); Teixeira de Freitas (1.178 
feitos a mais); Irecê (acréscimo de 
1.159); além de Campo Formoso (+56) 
Eunápolis (+90) e Ilhéus (+139).

Nos seis meses de 2013, foram exa-
radas 26.545 sentenças nas 16 Varas do 
interior, sendo que 21.529 delas eram 
relativas aos Juizados Especiais Federais 
Adjuntos e outras 5.016 de responsabili-
dade das Subseções. 

Confira, no gráfico e na lista abaixo, 
as Varas e o respectivo número de sen-
tenças exaradas em cada uma delas:

• Guanambi: 3.274; • Campo Formo-
so: 2.557; • Paulo Afonso: 2.168; • Ala-
goinhas: 2.058; • 2ª Vara de Vitória da 
Conquista: 1.990; • Juazeiro: 1.927; • 
Jequié: 1.620; • 1ª Vara de Vitória da Con-
quista: 1.595;• 2ª Vara de Feira de San-
tana: 1.585; • Barreiras: 1.568; • Irecê: 
1.458; • Itabuna: 1.221;• Ilhéus: 1.104; 
• 1ª Vara de Feira de Santana: 1.091; • 
Teixeira de Freitas: 788;• Eunápolis: 541.

NUASG informa datas 
de desinsetização

O NUASG informa que amanhã, 9/8, 
haverá aplicação de inseticida, em for-
ma gel, nos móveis do Fórum Teixeira de 
Freitas, do seu prédio anexo, e do Edifício 
Arx Tourinho.

Este serviço é feito na presença dos 
magistrados e servidores e, segundo a 
dedetizadora, não acarreta problemas 
de saúde às pessoas na forma como é 
aplicado. 

No sábado, 10/8, haverá pulverização 
com inseticida líquido nos rodapés e ra-
los sanitários. Segundo a prestadora de 
serviços, até oito horas após este servi-
ço, não devem pernanecer pessoas nos 
locais, sob pena de danos à saúde. 

 O NUASG lembra que as unidades 
devem disponibilizar as chaves amanhã, 
dia 9/8.

Hoje é o último dia para 
inscrição em cursos 
virtuais da UniCorp

Termina hoje o prazo para os inte-
ressados se inscreverem em um dos 
cursos virtuais oferecidos pela Unicorp: 
Decifrando o Planejamento Estratégico e 
Direito Administrativo I – Conhecendo a 
Administração Pública. 

O primeiro curso tem carga horária de  
30 horas com 10 vagas para a Bahia. O 
curso será realizado de 21/8 a 27/9 na 
modalidade virtual com tutoria

O segundo curso tem carga horária de  
20 horas com 40 vagas para a Bahia. O 
curso será realizado de 21/8 a 11/9 na 
modalidade virtual autoinstrucional

As ementas de ambos estão disponí-
veis no portal do TRF1 onde devem ser 
feitas as pré-inscrições. 

Não será permitida a inscrição em 
mais de um curso simultaneamente e 
está vedada a participação de servidores 
que estejam de férias ou usufruindo algu-
ma licença em período coincidente com a 
realização do curso.

CJF lança novo Portal 
da Justiça Federal

Os Portais da Justiça Federal e do 
CJF estão independentes. Os endereços 
www.jf.jus. br e www.justicafederal.jus.
br apontam para o Portal da Justiça Fe-
deral, que reúne informações de todos os 
órgãos da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus. Já o endereço www.cjf.
jus.br é exclusivo do CJF. 

O novo Portal da Justiça Federal, ad-
ministrado pelo CJF, com a colaboração 
dos TRFs, é voltado ao atendimento das 
necessidades de informação dos seus di-
ferentes usuários: cidadãos, advogados, 
magistrados e servidores.

Para alcançar esse objetivo, a pági-
na reúne os links para os serviços mais 
procurados, tanto os oferecidos pelo CJF, 
quanto aqueles disponíveis nos sites de 
toda a Justiça Federal. 

No topo da nova página, em desta-
que, o usuário encontra links diretos para 
os portais do CJF, dos cinco TRFs e para 
as páginas das seccionais a eles vincula-
das. Os portais dos TRFs também podem 
ser acessados pelo mapa do Brasil dividi-
do nas regiões da Justiça Federal.


