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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

1º/2/2006-Dr. Dirley da Cunha Ju-
nior é homenageado e se despede da 
Subseção de Feira de Santana - Os ser-
vidores da Subseção de Feira de Santana, 
reuniram-se na última quinta-feira, para 
comemorar o aniversário do servidor Ju-
ciel Ferreira, colega muito querido pelos 
demais por sua presteza e solicitude. Na 
oportunidade, despediram-se também do 
diretor de Secretaria Augusto Acioly e do 
juiz federal Dirley da Cunha Junior (na 
foto acima, com os servidores).

Em nome dos colegas, o servidor Renê 
Cruz agradeceu pela forma com que eles 
conduziram os trabalhos de implantação 
da Subseção, enfatizando que as semen-
tes ali deixadas por aquele magistrado, 
darão, com certeza, bons frutos.

Dr. Dirley, ao agradecer a manifesta-
ção de apreço dos servidores, destacou 
a excelente impressão que guardará da 
Subseção de Feira de Santana, face à 
harmonia que impera entre os servidores, 
constituindo-se aquele grupo, uma verda-
deira família.

02/02/2006-Paulo Afonso já tem 
uma Vara Federal - A nova Vara Fede-
ral do interior da Bahia, na cidade de 
Paulo Afonso, foi instalada ontem pelo 
presidente do TRF1, desembargador fe-
deral Aloísio Palmeira Lima que citou 
aspectos históricos do desenvolvimen-
to sócio-econômico de Paulo Afonso, 
como a luta para instalar a primeira hi-
drelétrica na região, também primeira 
no Nordeste.

O magistrado lembrou os sacrifícios 
para por em prática o projeto de expan-
são da Justiça Federal para o interior, que 
qualifica como “cruzada cívica”. Disse 
que as dificuldades financeiras foram 
muitas, porém superadas. Neste senti-
do, comparou a ação de interiorização 
ao desbravamento do sertão promovido 
pelos bandeirantes.

JFHHÁ DEZ ANOS

Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador 
encerraram 2015 com 84 mil processos

As varas cíveis, criminais e de execu-
ção fiscal da Seção Judiciária da Bahia, 
em Salvador, fecharam o ano de 2015 
com 84.761 processos em seu acervo, se-
gundo tramitação ajustada, como informa 
a Seção de Modernização Administrativa. 
Este número representa 21.979 proces-
sos (26%) a mais em relação ao verificado 
no final de 2014. 

PROCESSOS EM VARAS CÍVEIS

Os números ajustados de ações ao final 
de 2015 nas varas cíveis estavam assim 
distribuídos: • 4ª Vara (1.087); • 14ª Vara 
(1.377); • 10ª Vara (1.398); • 13ª Vara 
(1.404); • 6ª Vara (1.644); • 11ª Vara 
(1.677); •16ª Vara (1.985); • 3ª (2.212); 
• 7ª Vara (2.456); • 12ª Vara (2.559); • 
1ª Vara (3.497).

O total de feitos nessas onze varas cres-
ceu, em um ano, de 19.760 para 21.296, 
representando um incremento de 1.536 
processos.

SENTENÇAS EM VARAS CÍVEIS

Já o número de sentenças prolatadas 
nas onze varas cíveis de Salvador no ano 
passado foi de 6.375. Como o número de 
sentenças no ano de 2014 havia sido de 
7.124, isto significou 749 sentenças a 
menos em comparação com os doze me-
ses de 2014. 

Veja as varas cíveis por número de 
sentenças no ano: •6ª (790); •7ª (783); 
•4ª (718); •13ª (715); •11ª (712); 
•16ª(638); •10ª (555); •3ª (477); 
•14ª(410); •12ª (299); •1ª (278).

PROCESSSOS EM VARAS CRIMINAIS

 Já nas varas criminais da capital, o nú-
mero total de feitos foi de 2.894. Sempre 
considerando números ajustados, verificou-
-se um acréscimo de 226 processos em re-
lação a 2014. 

Os dados são: • 2ª Vara (1.575); •17ª 
Vara (1.319). A 2ª Vara teve aumento de 
118 processos e a 17ª Vara, aumento de 
108 processos em um ano.

SENTENÇAS EM VARAS CRIMINAIS 

Nas varas criminais, em 2015, foram 
1.108 sentenças, 61 a mais do que em 
2014. A 2ª Vara teve 550 sentenças em 
2015 e a 17ª, 558 sentenças.

PROCESSOS EM VARAS                      
DE EXECUÇÃO FISCAL

Passando para as cinco varas de execu-
ção, o número ajustado total de feitos em 
tramitação em 2015 foi de 46.785. Em 
2014, esse número era de 40.354, o que 
representou um aumento de 14%.

Levando em conta números de trami-
tação normal (não ajustada), esses núme-
ros crescem bastante nas varas de execu-
ção fiscal, ficando em 2015 com 86.245 
processos. Em 2014 eram 77.372 e em 
2013 eram 72.446. 

Assim se distribuíram as ações nas va-
ras de execução em 2015 em números 
ajustados: • 24ª Vara (10.619); • 8ª Vara 
(9.691); • 20ª Vara (9.416); • 18ª Vara 
(8.933); • 19ª Vara (8.126). Essas cinco 
varas possuem praticamente igual acervo 
de processos no seu arquivo provisório, 
quase dobrando o seu número de feitos.

SENTENÇAS EM VARAS                     
DE EXECUÇÃO FISCAL

Nas varas de execução, foram prola-
tadas 6.463 sentenças em 2015, o que 
significou 47 sentenças acima do número 
registrado em 2014.

Veja as varas de execução, por número 
de sentenças no ano: • 24ª Vara (2.245); 
• 18ª Vara (1.155); • 20ª Vara (1.128); • 
19ª Vara (1.048); • 8ª Vara (887).

Portaria do TRF1 
suspende expedientes 
em 21 e 22 de março
A Portaria Presi 21, de 28/1/2016 

suspende os expedientes em toda a 1ª 
Região nos dias 21 e 22/3 para atualiza-
ção dos bancos de dados.

Haverá indisponibilidade dos sistemas 
eletrônicos das 19h do dia 18/3 (sexta-fei-
ra) até às 6h do dia 28/3 (segunda-feira). 
Serão suspensos os prazos processuais em 
toda a 1ª Região de 18 a 27/3/2016;

Haverá manutenção, em todo o período, 
da apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem evitar pe-
recimento de direito, em regime de plantão.


