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Aniversariantes - Hoje: Diane da Costa 
Queiroz (Paulo Afonso). Amanhã: Lua-
na Costa Tavares (Vitória da Conquis-
ta), Larúbia Soares (6ª Vara) e Nilson 
de Albuquerque (Delta). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Estado da Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. Diagramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 
24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2.799 – 
CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Mais de 9 mil sentenças foram proferidas no 
1º semestre nas varas cíveis, criminais 

e de execução fiscal de Salvador
De acordo com a estatística divulgada 

pela Seção de Modernização Adminis-
trativa - SEMAD, até o final do primeiro 
semestre deste ano foram exaradas, no 
total, 9.384 sentenças nas 12 varas cí-
veis, criminais e de execução fiscal de 
Salvador, sendo 4.879 dessas sentenças 
oriundas das três varas fiscais, 4.128 
das 12 varas cíveis e 377 das duas varas 
criminais.

Sentenças – O número de sentenças 
no primeiro semestre de 2013, ficou dis-
tribuído do seguinte modo:

Nas varas cíveis: • 4ª Vara (506); • 
11ª Vara (419); • 13ª Vara (418); • 6ª 
Vara (416); • 8ª Vara (400); • 3ª Vara 
(361); • 10ª Vara (334); • 7ª Vara (332); 
• 12ª Vara (298); • 14ª Vara (286); • 
1ª Vara (180); • 16ª Vara (178). 

Nas varas criminais, a 17ª Vara exa-
rou 193 sentenças e a 2ª Vara, 184. 

Nas varas de execução fiscal, o núme-
ro de sentenças foi: • 20ª Vara (1.769); • 
19ª Vara (1.706); • 18ª Vara (1.404).

JEFs Cíveis de Salvador encerram 1º semestre
com aproximadamente 23 mil processos e 13 mil sentenças
O Justiça Federal Hoje, como faz a 

cada seis meses, publica o quantitativo 
de processos existentes nas Varas desta 
Seccional e o número de sentenças exa-
radas. Hoje trazemos os dados das seis 
Varas de JEFs Cíveis de Salvador, segun-
do a estatística divulgada pela Seção de 
Modernização Administrativa.

Até junho deste ano havia um total 
de 22.929 processos físicos e virtuais, 
em números ajustados. No fim de 2012 
havia 25.923 processos, o que repre-
senta uma redução no acervo de 2.994 
ações em seis meses. No fim de 2011 o 
número de feitos era 31.015 nas mes-
mas seis Varas. 

Os processos dos JEFs Cíveis estão as-
sim distribuídos: • 15ª Vara com 6.439; 
• 22ª Vara com 4.479; • 9ª Vara com 
3.864; • 23ª Vara com 3.718; • 5ª Vara 
com 2.721; • 21ª Vara com 1.708.

Em relação ao número de sentenças 
proferidas em 2013, o total ficou em 
12.769 e a relação foi a seguinte: • 23ª 
Vara: 2.995; • 15ª Vara: 2.477; • 22ª 
Vara: 2.324; • 21ª Vara: 1.892.• 5ª 
Vara: 1.867; • 9ª Vara: 1.214. 

Já as duas Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Federais proferiram 
9.198 acórdãos nestes seis meses de 
2013, sendo 5.592 deles da 1ª Turma, 

Portanto, as três varas fiscais responderam por 52% de todas as sentenças no pri-
meiro semestre deste ano, enquanto as 12 varas cíveis foram responsáveis por 44% 
do total e as duas varas criminais exararam 4% das sentenças.

3.606 acórdãos, fechando o primeiro se-
mestre deste ano com 21.307 recursos.

Em relação ao final do ano passado, as 
duas Turmas Recursais tiveram um acrés-
cimo de 3.576 recursos no seu acervo, já 
que naquela data havia 41.102 processos 
físicos e virtuais nas duas turmas contra 
44.678 em junho deste ano.

que manteve no acervo 23.371 recur-
sos. A segunda Turma Recursal proferiu 

Inscrições em concurso 
para juiz federal 

substituto até o dia 15
Estão abertas até 15 de agosto, as 

inscrições do 15º Concurso para Juiz Fe-
deral Substituto da 1ª Região.  As ins-
crições preliminares podem ser realizadas 
por meio do endereço eletrônico www.
cespe.unb.br/concursos. A inscrição de-
finitiva ocorrerá após a segunda etapa, 
quando os candidatos aprovados serão 
convocados, mediante edital, com pelo 
menos 15 dias de antecedência, para 
apresentar o requerimento. O edital está 
no Portal do TRF1. 

Pesquisando o JFH na 
internet com facilidade

Servidores, advogados e partes habi-
tualmente procuram a SECOS para des-
cobrir uma edição anterior do JFH ou que 
tenha tratado de determinado assunto ou 
publicado determinada matéria. 

Para procurar uma edição, o leitor 
deve entrar na página da Seção Judici-
ária (www.jfba.jus.br) e, na coluna à di-
reita da tela, no item serviços, clicar em 
Justiça Federal Hoje e escolher o ano da 
publicação (2013 ou edições anteriores). 
Após estes comandos, será aberta uma 
tela com edições e títulos das matérias.

Indo na barra de ferramentas, nas 
guias “Editar” e “Localizar nesta Página”, 
o leitor deve digitar uma palavra especí-
fica. O programa mostrará todas as edi-
ções que trataram daquele assunto.


