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Aniversariantes  
Hoje: Almeron Bittencourt Soares (Vi-
tória da Conquista), Virgínia de Bar-
ros Batista (Alagoinhas), Arabel Veiga 
Souza (15ª Vara) e Paulo Sérgio Pe-
reira Lima (18ª Vara). Amanhã: Diane 
da Costa Queiroz (Paulo Afonso).
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Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador 
têm 59 mil processos em tramitação 

 As 12 varas cíveis, as duas criminais 
e as três varas de execução fiscal da Se-
ção Judiciária da Bahia, considerando a 
tramitação ajustada, fecharam o primeiro 
semestre de 2013 com 59.300 proces-
sos em seu acervo. 

Este número é um pouco inferior 
ao verificado no final do ano de 2012, 
quando tramitavam 59.727 processos 
nas mesmas 17 varas. Nos seis primei-
ros meses deste ano, a redução no acer-
vo foi, portanto, de 427 ações.

Tal número representa uma redu-
ção de 4.650 processos em relação 
ao quantitativo existente há dois anos, 
ao fim do primeiro semestre de 2011 
(63.950), segundo a estatística divul-
gada pela SEMAD.

Os números ajustados de feitos estão 
assim distribuídos: 

Nas varas cíveis: • 10ª Vara (863); • 
14ª Vara (927); • 13ª Vara (990); • 6ª 
Vara (1.157); • 11ª Vara (1.171); • 8ª 
Vara (1.359); • 16ª Vara (1.576); • 12ª 
Vara (1.896); • 3ª (1.929); • 7ª Vara 
(1.936); • 4ª Vara (2.203); • 1ª Vara 
(2.575).

Nas varas criminais: • 17ª Vara (992); 
• 2ª Vara (1.542). 

Nas varas de execução fiscal: • 18ª 
Vara (11.502); • 19ª Vara (13.329); • 
20ª Vara (13.353).

Assim, o número total de processos 
ficou distribuído nas mesmas porcenta-
gens verificadas na reportagem que ava-
liou as estatísticas no fim de 2011: 65% 
nas três varas fiscais; 31% nas 12 varas 
cíveis e 4% nas duas varas criminais.

As três varas de execução fiscal conti-
nuam com uma quantidade de processos 
acima do dobro daqueles que tramitam 
nas 12 varas cíveis e quase duas vezes o 
total existente nas 14 varas cíveis e cri-
minais da Seção Judiciária em Salvador.

Na sede da Seção Judiciária da Bahia, 
cada vara criminal responde, em média, 
por 2% do total de processos em tra-
mitação. Cada uma das 12 varas cíveis 
responde, também na média, por 3% do 
total de feitos e cada vara fiscal assume 
21% do número de processos.

Outro dado relevante que a estatísti-
ca aponta é a proporção do número de 
processos em tramitação ajustada em 
relação aos processos em tramitação 
geral: a diferença entre os dois dados é, 
no cômputo geral, de 41% consideran-
do todas as Varas (cíveis, fiscais e crimi-
nais), mas a média cai para de 11% nas 
varas cíveis; 25% nas criminais e sobe 
para 49% nas varas de execução fiscal, o 
que significa que nas varas fiscais há um 
volume muito mais significativo de pro-
cessos no arquivo provisório e suspensos 
que não aparece na tramitação ajustada, 
mas requer logística e gerenciamento ro-
tineiro para acompanhamento do venci-
mento dos prazos.

Pesquisa do IPEA sobre Execuções 
Fiscais - É relevante lembrar as conclu-
sões do estudo desenvolvido a pedido do 
CNJ pelo Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada – IPEA, com o título: “Custo 
Unitário do Processo de Execução Fiscal 
na Justiça Federal”. 

“Nos casos em que a Justica Fede-
ral logra penhorar bens do devedor, a 
probabilidade de estes serem utiliza-
dos para satisfazer integralmente os 
interesses do credor tende ao irrisó-
rio. Somente 2,6% das ações de exe-
cução fiscal resultam em leilão judi-
cial, com ou sem êxito. Apenas 0,2% 
dos processos o pregão gera recursos 
suficientes para satisfazer o débito, 
enquanto a adjudicação dos bens do 
executado extingue a divida em 0,3% 
dos casos.

Nas entrevistas realizadas, os dire-
tores de secretaria e serventuários da 
Justica responsáveis pela etapa do leilão 
demonstraram profundo desalento com 
a complexidade dos atos administrativos 
e judiciais necessários a um leilão, que 
são extraordinariamente burocráticos, 
demandam muito trabalho e são de pou-
ca efetividade. Como resultado, muitas 
das varas da Justica Federal implanta-
das nos últimos cinco anos jamais reali-
zaram qualquer pregão.

A pesquisa traz críticas à forma de 
trabalho de Justiça. "A forma de organi-
zação administrativa na Justiça Federal 
se assemelha ao modelo fordista clás-
sico, caracterizado pela rígida divisão 
de tarefas excessivamente reguladas e 
repetitivas. Esse modelo impede a cons-
trução de uma visão completa do pro-
cesso de trabalho, privilegiando o cum-
primento de tarefas em detrimento da 
obtenção dos resultados". Mais um de-
talhe: 98,7% das execuções fiscais são 
processos físicos. 

De acordo com a pesquisa, o tem-
po médio de tramitação é de oito anos, 
dois meses e cinco dias, mas o tempo 
efetivo gasto pela Justiça com o pro-
cesso é de 10 horas e 26 minutos. "O 
processo fica muito tempo parado", dis-
se Alexandre dos Santos, um dos coor-
denadores da pesquisa. O custo médio 
de um processo de execução fiscal é de 
R$ 4.368,00. 

Consequentemente, concluímos que, 
somados o número total de processos a 
cargo das três varas de execução fiscal 
de Salvador: 75.435, essas varas traba-
lham com processos que juntos custam 
R$ 329,5 milhões à União, mas a arre-
cadação que geram é bastante inferior 
ao que custam.

Quem desejar ter acesso à íntegra do 
Relatório do IPEA pode encontrá-lo no 
endereço eletrônico: http://s.conjur.com.
br/dl/pesquisa-ipea-cnj-custo-execu-
cao-fiscal.pdf

Em agosto de 2003, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

08/08/2003
18ª Vara parabeniza diretora

A 18ª Vara comemorou, na última 
sexta-feira, a posse da diretora de Se-
cretaria, Rosemari Sabino, no cargo de 
Analista Judiciário, Área Judiciária. 

Rosimari, que antes ocupava o 
cargo de Técnico Judiciário, foi apro-
vada no último concurso promovido 
pelo TRF-1ª Região. A assinatura do 
termo de posse contou com a presen-
ça do juiz federal substituto daquela 
Vara, Fábio Rogério França Souza, (na 
foto, ao lado da diretora e de colegas 
que lhe parabenizaram por mais esta 
conquista).

13/08/2003
Bahia realiza seu primeiro
Juizado Federal Itinerante

A população de Vitória da Conquis-
ta será a primeira beneficiada com o 
projeto do Juizado Federal Itinerante, 
que levará servidores e juízes da Justi-
ça Federal a várias cidades do interior 
da Bahia. 

O Juizado Itinerante, em Vitória da 
Conquista, será realizado em duas eta-
pas. A primeira, de 25 a 27 de agosto, 
quando servidores desta Seccional es-
tarão na cidade para realizar o atendi-
mento inicial à população, recebendo 
documentação e dando entrada nos 
processos, que retornarão a Salvador, 
onde serão autuados. 

Numa segunda etapa, juízes fede-
rais realizarão as audiências de con-
ciliação e de instrução e julgamento 
naquele município.

JFHHÁ DEZ ANOS

Na edição 152 do
Primeira Região na TV
 Termina prazo para informar ao 

CNJ quanto a processos relativos à Meta 
18 – que trata de improbidade adminis-
trativa;  Presidente Mário César Ri-
beiro inaugura mais uma subseção em 
Mato Grosso;  Reportagem especial 
sobre inauguração da Subseção Judici-
ária de Itaituba no Pará  Participe en-
viando e-mail para o endereço: primei-
raregiaonatv@trf1.jus.br.

Número de processos em tramitação nas Varas Cíveis,
Criminais e de Execução Fiscal de Salvador


