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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador 

encerraram 1º semestre com 64 mil processos

As varas cíveis, criminais e de execu-
ção fiscal da Seção Judiciária da Bahia, em 
Salvador, fecharam o primeiro semestre de 
2015 com 64.751 processos em seu acer-
vo, segundo informa a Seção de Moderni-
zação Administrativa. Este número repre-
senta 1.969 processos a mais em relação 
ao verificado no final de 2014.

Houve um aumento de quase 10% no 
número de feitos em comparação com o fi-
nal de 2013, quando o total nas mesmas 
varas era 58.951 processos.

PROCESSOS EM VARAS CÍVEIS

Os números ajustados de ações nas va-
ras cíveis estão assim distribuídos: •  4ª 
Vara (1.024);• 10ª Vara (1.184); • 14ª 
Vara (1.223);  • 13ª Vara (1.375);• 6ª Vara 
(1.393); • 11ª Vara (1.449); •16ª Vara 
(1.896);• 3ª (2.021); •  12ª Vara (2.205); 
• 7ª Vara (2.280); • 1ª Vara (3.362).

O total de feitos nessas varas caiu, em 
seis meses, de 19.760 para 19.412. Um 
decréscimo de de 348 processos.

Em três varas cíveis da capital, houve 
redução no número de processos no pri-
meiro semestre: a 13ª Vara reduziu seu 
acervo em 510 processos; a  4ª Vara, di-
minuiu em 270 e a 7ª Vara ficou com 21 
processos a menos. 

Veja, a seguir, as outras oito varas cí-
veis por ordem de aumento do acervo no 
1º semestre: • 1ª Vara (+146); • 12ª 
Vara (+106); • 10ª Vara (+88); • 3ª 
Vara (+86); • 16ª Vara (+51); • 6ª e 
14ª Varas (+31); •11ª Vara (+14).

SENTENÇAS EM VARAS CÍVEIS

Já o número de sentenças prolatadas  
nas onze varas cíveis de Salvador no se-
mestre foi 3.874. 

 Confira as varas cíveis de Salvador 
por número de sentenças no 1º semes-

tre: • 11ª Vara (513); • 6ª Vara (468); 
• 7ª Vara (461); • 4ª Vara (427); • 13ª 
Vara (416); • 16ª Vara (353); • 10ª Vara 
(316); • 14ª Vara (281); • 3ª Vara (269); 
• 12ª Vara (219); • 1ª Vara (151).

PROCESSSOS EM VARAS CRIMINAIS

Já nas varas criminais da capital, o 
número de feitos totais foi de 2.658. Os 
dados são: • 2ª Vara (1.499); •17ª Vara 
(1.159). A 2ª Vara teve aumento de 42 
processos e a 17ª Vara, redução de 52 
processos em em seis meses.

SENTENÇAS EM VARAS CRIMINAIS

Nas duas varas criminais de Salvador 
foram exaradas 662 sentenças nesse se-
mestre. A 2ª Vara produziu 283 sentenças 
e a 17ª, 379 sentenças.

PROCESSOS EM VARAS FISCAIS

Passando para as cinco varas de exe-
cução fiscal, vê-se que o número ajustado 
total de feitos em tramitação nos primei-
ros seis meses deste ano foi de 42.681. 
Em 2013 esse número ajustados de feitos 
era de 36.731, o que representou um au-
mento de  3.950 processos em 18 meses.

Levando-se em conta números de trami-
tação normal (não ajustada), esses núme-
ros crescem bastante nas varas de execu-
ção fiscal, ficando com 81.872 processos.

Assim se distribuíram as ações em nú-
meros ajustados: • 24ª Vara (9.788); • 
8ª Vara (8.937); • 20ª Vara (8.445); • 
18ª Vara (7.929); • 19ª Vara (7.582). 
Essas cinco varas possuem praticamente 
igual acervo de processos no seu arquivo 
provisório, quase dobrando os seus feitos.

SENTENÇAS EM VARAS FISCAIS

Nas varas de execução fiscal, foram 
prolatadas 4.140 sentenças até junho des-
te ano, com destaque para a 24ª Vara que 
foi resposnável por 1.657 sentenças, o que 
equivale a 40% das sentenças das varas 
de execução.

A 20ª Vara foi responsável por 742 sen-
tenças; a 8ª Vara, por 670 sentenças; a 
19ª Vara, por 585 sentenças; e a 18ª Vara 
prolatou 485 sentenças até junho.

Aniversariantes
Hoje: Adriana Prazeres (NUCOD), 
Francisco Lopes de Sá (Juazeiro), Nil-
sadete Nunes (20ª Vara), Heloisa Sto-
co (Eunápolis), Rogério Costa (VIPAC), 
Márcia Souza Rocha e Bruna Azevedo 
(ambas da 21ª Vara). Amanhã: Danie-
la Dias Soares Malta (Itabuna), Gerson 
dos Santos Júnior (Turma Recursal), 
Rosana Machado (19ª Vara), Valter 
Gomes (20ª Vara) e Eliene Almeida 
(CS Gestão & Serviço). Parabéns!!!

Ex-ministra do STJ Eliana Calmon 
grava vídeo em apoio ao PLC 28/2015

A ex-ministra do STJ e ex-corregedora 
nacional de Justiça Eliana Calmon gravou 
um vídeo em apoio ao PLC 28/2015, que 
prevê a reposição salarial dos servidorses 
do Judiciário. Eliana Calmon fez questão 
de posar para a foto ao lado com as repre-
sentantes do SINDJUS-DF para reforçar o 
seu apoio à sanção do PLC pela Presidên-
cia da República.

 No vídeo, que pode ser visto no site 
do Sindjusdf, a ministra, que integrou o 
Judiciário por 34 anos, está a par do que 
acontece com os servidores. Diz ela: “Este 
aumento que hoje está sendo questiona-
do, é uma forma que se encontrou para o 
Judiciário não perder o seu corpo funcio-
nal. É um corpo funcional bastante técni-
co, bastante especializado e nós estamos, 
nós magistrados, estamos preocupados 
exatamente com essa perda de servidores 
que estão saindo para outros locais”.

E continua: “O que está se dizendo, 
que são servidores que ganham muito 
mais do que os outros poderes, isto não é 
correto, isto não é certo, porque nós po-
deríamos fazer a comparação e verificar 

quanto ganham os servidores do mesmo 
nível do Legislativo e do Executivo para 
mostrar que a defasagem maior se faz 
sentir dentro do Judiciário”.

Eliana Calmon, com sua característica 
forma assertiva e direta de se posicionar 
completa: “O presidente do STF não fa-
ria uma proposta insensata, inadequada, 
como hoje está mostrando a imprensa, 
dentro da responsabilidade do seu pró-
prio cargo. Se ele fez essa proposta é 
porque ela não vai contra as medidas de 
austeridade que estão sendo tomadas 
pelo governo. Ele está fazendo a propos-
ta porque está preocupado com o corpo 

funcional do Judiciário, principalmente 
os servidores da Justiça Federal.

Eu venho acompanhando os noticiá-
rios da imprensa e vejo que há um cer-
to desconhecimento da proposta que foi 
aprovada pelo Congresso Nacional. Nós 
precisamos reparar as coisas para colocar 
as coisas nos seus devidos lugares, mos-
trando o que significa essa proposta, que 
não é uma proposta de aumento, mas de 
reposição das perdas inflacionárias sen-
tidas nos últimos nove anos”. Concluiu 
Eliana Calmon.

Roda de Viola nos JEFs 
acontece amanhã

Os servidores e magistrados que atuam 
nos Juizados Especiais Federais convidam 
a todos os colegas para a Primeira Roda 
de Viola dos JEFs que acontecerá amanhã, 
17/7, a partir das 18h.

A ideia do grupo organizador do encon-
tro é de integrar os servidores, estagiários, 
terceirizados e juízes dos JEFs e também 
os colegas que trabalham no prédio-sede e 
que queiram se integrar à iniciativa. Todos 
serão mais do que bem vindos.

Não haverá ensaios. Será tudo muito 
tranquilo e informal, como uma roda de 
viola entre amigos em que cada um traz os 
petiscos e as bebidinhas, uma vez que tudo 
será no fim do expediente.

Já estã confirmadas as presenças dos 
servidores que já têm um pé na música:  
João Mota, Rudá Paraguassu, Mauro Gui-
lherme, Mário Cesar Andrade, Águido Bar-
reto, Dóris Fernandes, Arabel Veiga, Rosa-
ne Cerqueira entre outros.

Se você toca um instrumento.

Ou se você gosta de cantar e de ouvir 
boa música e se divertir no final do dia.

Se quer conhecer ou conviver com no-
vos e antigos colegas.

Ou se você quer fazer novos amigos.

Então você está mais do que convidado.


