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Aniversariantes  
Hoje: Márcia Souza Rocha (21ª Vara), 
Adriana Lucia Prazeres de Azevedo 
(NUCOD), Francisco Lima Lopes de 
Sá  (Juazeiro), Nilsadete Santos Nu-
nes (4ª Vara), Heloísa Pancieri Stoco 
(Eunápolis), Marcelo Augusto Santos 
da Silva (NUCAF) e Rogério de Santa-
na Costa (Áquila).
Amanhã: Daniela Dias Soares Malta, 
diretora de Secretaria da Subseção 
de Itabuna, Rosana Maria Andrade 
Machado (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).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária 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. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Nasceu Maria Eduarda
A primeira filha do maestro Edvã Barbosa, regente há muitos anos do Grupo de 

Canto Cantarolando, nasceu no último dia 2 de julho.

Maria Eduarda (foto acima) chegou saudável com 2,6Kg e 52cm. A mãe Priscila 
e o pai Edvã, ambos ligados à música, agora estão se habituando a um novo tipo de 
som: os choros da pequena Duda no meio da madrugada.

Parabéns pela linda filhinha, maestro.

Juiz federal lança livro
O juiz federal da Subseção de Paulo 

Afonso João Paulo Pirôpo de Abreu lança 
no próximo dia 21/7, às 18h, o livro “A 
Autonomia Financeira do Poder Judici-
ário: Limites traçados pelo princípio da 
independência e harmina dos poderes”.

Na ocasião, será proferida a palestra: 
“Sobre o Acesso à Justiça” pelo juiz fe-
deral da 7ª Vara, Wilson Alves de Souza.

O evento acontecerá no auditório da 
sede da Subseção de Paulo Afonso, lo-
calizada na Rua da Gangorra, Qd.12, Lt. 
148 A - Bairro Alves Souza.

Câmara debate fim de 
reexame de processos
Está em tramitação na Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Lei 6374/13 
que acaba com o duplo grau de jurisdi-
ção obrigatório para processos em que 
se concede mandado de segurança. Pela 
proposta, esses casos ficarão sujeitos às 
mesmas condições previstas no CPC. 
Desta forma, não terão mais de ser ree-
xaminados por tribunais superiores cau-
sas em que a condenação, ou o direito 
controvertido, for de valor certo não ex-
cedente a 60 salários mínimos. Também 
ficarão dispensados de novo exame pro-
cessos em que a sentença seja fundada 
em jurisprudência do plenário do STF ou 
em súmula do próprio Supremo ou de tri-
bunal superior competente. 

Aatualmente, sempre que for concedi-
do mandado de segurança, o magistrado 
de 1ª instância é obrigado a enviar os au-
tos ao tribunal superior, com ou sem ape-
lação do réu. A proposta foi encaminha-
da para análise conclusiva da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
inclusive no mérito. 

Solicitação de bens 
permanentes

A SEPAT informa que está aberto o 
período de solicitação de bens perma-
nentes de 2014. Os pedidos devem ser 
justificados e encaminhados à SEPAT, via 
e-mail ou ofício, até o dia 31/07. As uni-
dades podem relacionar móveis, equipa-
mentos eletrônicos e de informática.

A Seção pretende agilizar o processo 
de compra, por isso, pede que a solicita-
ção seja enviada o mais breve possível.

59 mil processos tramitam nas varas 
cíveis, criminais e fiscais de Salvador 

 As varas cíveis, criminais e de exe-
cução fiscal de Salvador fecharam o pri-
meiro semestre deste ano com 59.712 
processos em seu acervo, considerando 
a tramitação ajustada, segundo informa 
a Seção de Modernização Administrativa.

Este número é parecido com o obtido 
há um ano, ao fim do primeiro semestre 
do ano passado, quando o total de feitos 
era de 59.300, número um pouco infe-
rior ao verificado no final de 2012, quan-
do tramitavam 59.727 processos em 17 
varas. A diferença entre os números an-
tigos e os atuais é pequena, exceto pela 
criação da 24ª Vara.

 Os números de ações estão assim 
distribuídos:

Nas varas cíveis: • 10ª Vara (1.039); 
• 14ª Vara (1.064); • 11ª Vara (1.291); 
• 6ª Vara (1.509); • 4ª Vara (1.806); • 

13ª Vara (1.839); • 3ª (1.842); • 16ª 
Vara (1.870); • 12ª Vara (2.109); • 7ª 
Vara (2.436); • 1ª Vara (2.977). 

Nas varas criminais: • 17ª Vara 
(990); • 2ª Vara (1.532). 

Nas varas fiscais: • 18ª Vara (6.962); 
• 19ª Vara (7.177); • 8ª Vara (7.365); 
• 20ª Vara (7.810); • 24ª Vara (8.094).

SENTENÇAS

Foi 6.663 o número de sentenças 
prolatadas no primeiro semestre dividi-
das de acordo com os números abaixo:

Nas varas cíveis: • 4ª Vara (553); • 
6ª Vara (482); • 13ª Vara (439); • 10ª 
Vara (356); • 7ª Vara (324); • 11ª Vara 
(284); • 3ª (283); • 12ª Vara (263); • 
14ª Vara (261); • 16ª Vara (170); • 1ª 
Vara (131). 

Nas varas criminais: • 17ª Vara 
(220); • 2ª Vara (190)

Nas varas de execução fiscal: • 19ª 
Vara (1.015); • 18ª Vara (722); • 8ª 
Vara (325); • 20ª Vara (377); • 24ª 
Vara (268).

Alguns destaques merecem ser apon-
tados a partir dos dados acima. No caso 
das varas cíveis, a 4ª Vara estabeleceu-
-se num outro patamar já que foi a 
unidade que mais redução teve no seu 
acervo. Há seis meses tinha 2.532 pro-
cessos e hoje está com 1.806, uma re-
dução de 726 feitos. A 4ª Vara também 
foi a unidade com maior número de sen-
tenças prolatadas entre as varas cíveis 
no período.

Já a 2ª Vara teve uma redução se-
melhante no número de processos no 
mesmo período: Passou de 2.252 para 
1.532. Foram 720 ações a menos.

Já a 19ª Vara foi a recordista do nú-
mero de sentenças entre as 18 varas: 
1.015 sentenças foram proferidas no pri-
meiro semestre. Só a unidade foi respon-
sável por 37% das sentenças das varas 
de execução.


