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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Advalk Paulo Pereira (Itabuna). 
Amanhã:Cristina Furtado da Concei-
ção (21ª Vara), Márcia Silveira Dias 
(NUASG), Francisco Luiz Eugênio Mo-
reira Silva (Juazeiro), Benedito Morei-
ra Santos Junior (Campo Formoso).

Parabéns!

Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador encerraram 
1º semestre deste ano com 52 mil processos

O Justiça Federal Hoje, como faz a cada 
seis meses, publica o quantitativo de pro-
cessos nas diversas Varas desta Seccional e 
o número de processos julgados. 

As varas cíveis, criminais e de execu-
ção fiscal da Seção Judiciária da Bahia, 
em Salvador, fecharam o primeiro semes-
tre de 2017 com 52.534 processos em 
seu acervo, segundo tramitação ajustada, 
como informa a SEMAD. Este número re-
duz em 853 processos o total de feitos ve-
rificado há seis meses, no final de 2016. 

PROCESSSOS EM 
VARAS CRIMINAIS 

Nas duas varas crimi-
nais da capital, o número 
total de feitos foi de 2.437: 
• 2ª Vara (1.387); •17ª 
Vara (1.050). 

Sempre considerando 
números ajustados, verifi-
cou-se um aumento de 70 
processos em seis meses 
sendo 32 processos a mais 
na 2ª Vara e 38 processos a 
mais na 17ª Vara. 

Entre 2015 e 2016 havia sido registra-
do um decréscimo de 527 processos nas 
duas varas criminais de Salvador.

SENTENÇAS EM VARAS CRIMINAIS 

Nas varas criminais, foram 529 senten-
ças no primeiro semestre. A 2ª Vara produ-
ziu 297 e a 17ª, 262 sentenças.

PROCESSOS EM VARAS CÍVEIS 

Os números ajustados de ações nas 11 
varas cíveis foi de 22.034 processos, um 
incremento de 356 feitos em seis meses, 

assim distribuídos até junho: • 4ª 
Vara (1.070); • 11ª Vara (1.375); 
• 10ª Vara (1.484); • 14ª Vara 
(1.503); • 6ª Vara (1.590); • 16ª 
Vara (1.664);• 13ª Vara (2.091); 
• 3ª (2.391); • 7ª Vara (2.489); 
• 12ª Vara (2.596); • 1ª Vara 
(3.781).  Houve redução no nú-
mero de feitos na 11ª, 12ª e 16ª 
Varas.

SENTENÇAS EM VARAS CÍVEIS 

O número de sentenças prola-
tadas nas onze varas cíveis de Sal-
vador este ano foi 3.341. Veja as 
varas cíveis por número de sentenças no 
ano: •16ª (413); •13ª (368); •12ª (354); 
•11ª (349); •3ª (346); •6ª (331); •14ª 
(270); • 4ª (252); •1ª (229); •7ª (226); 
•10ª (203). 

PROCESSOS EM VARAS FISCAIS 

Nas cinco varas de execução fiscal, o 
número ajustado total de feitos em trami-
tação foi de 28.063. Houve aumento de 
processos na 18ª (+90); 19ª (+296) e 
20ª Varas (+243), e redução na 8ª (-423) 
e 24ª (-1.483).

Juizados Especiais Federais Cíveis 
de Salvador têm 22 mil processos 

Trazemos a seguir os dados sobre o número de processos e sen-
tenças/acórdãos das Varas de JEFs Cíveis de Salvador e das Turmas 
Recursais, em números ajustados. 

Nos últimos doze anos, o quantitativo de processos físicos e 
virtuais em tramitação nos JEFs Cíveis tem caído sistematicamente: 
das 109.128 ações há 13 anos, quando só existiam três JEFs Cí-
veis até os 19.973 feitos ao final do ano passado. 

Ao final de junho, em relação ao fim de 2016, as varas de JEFs 
cíveis tiveram uma ampliação de 2.645 processos, fechando o se-
mestre com 22.618 ações. Houve aumento do número de proces-
sos em todas as varas de JEFs Cíveis nesses seis meses.

PROCESSOS NOS JEFS CÍVEIS 

Os processos em tramitação nos JEFs Cíveis de Salvador esta-
vam assim distribuídos ao final do primeiro semestre: • 22ª Vara 
com 5.611; • 23ª Vara com 3.096; • 9ª Vara com 3.747; • 15ª 
Vara com 3.686; • 21ª Vara com 3.301. • 5ª Vara com 3.177. 

SENTENÇAS NOS JEFS CÍVEIS 
O total de sentenças este ano nos Juizados Especiais Federais 

de Salvador foi de 9.364, assim distribuídas nas Varas dos JEFs: • 
22ª Vara: 1.735; • 9ª Vara: 1.706; • 23ª Vara: 1.672; • 21ª Vara: 
1.572; • 5ª Vara: 1.428; • 15ª Vara: 1.251. 

PROCESSOS E ACÓRDÃOS NAS TURMAS RECURSAIS 

As quatro Turmas Recursais dos JEFs encerraram o primeiro se-
mestre com 36.743 processos no seu acrevo, em saldo ajustado. 
Em 2014, elas haviam julgado 19.609 recursos e em 2015, esse 
número foi de 24.464, representando 20% de aumento. 

No ano de 2016, as quatro Turmas emitiram 34.495 acórdãos 
(aumento de 41%). E no primeiro semestre deste ano foram 21.622 
acórdãos assim distribuídos

• 1ª Turma: 4.354 (1.772, 1.258 e 1.324 por cada relator); 
• 2ª Turma: 6.585 (2.172, 2.056 e 2.401 por cada relator); • 3ª 
Turma: 6.369 (2.350, 2.401 e 1.618 por cada relator); •4ª Tur-
ma: 4.314 (879, 1.604 e 1.831 por cada relator). 

Fonte: SEMAD

Assim se distribuíram as ações nas va-
ras de execução: • 8ª Vara (7.622); • 20ª 
Vara (5.270); • 19ª Vara (5.184)• 18ª 
Vara (5.056); • 24ª Vara (4.931).

SENTENÇAS EM VARAS FISCAIS 

Nas cinco varas de execução fiscal de 
Salvador, foram prolatadas 3.776 senten-
ças até o fim de junho deste ano, estando 
assim distribuídas: • 8ª Vara (974); • 19ª 
Vara (809); • 18ª Vara (799); • 24ª Vara 
(679); • 20ª Vara (515).

Fonte: SEMAD

Alterada a norma 
do Planejamento 

Estratégico 
A Resolução Presi 24 altera a norma do 

Planejamento Estratégico da Justiça Fede-
ral da 1ª Região. Foram alterados os artigos 
1º, 2º, 3º, 7º, 8º e 10º da Resolução Presi 
29 de 17/12/2014 que dispõem sobre a 
composição do Planejamento Estratégico 
para 2015-2020 e a execução, a imple-
mentação e o monitoramento da estratégia.

Nas Seções e Subseções Judiciárias, o 
monitoramento do Planejamento Estraté-
gico agora compete também às unidades 
administrativas responsáveis pelo apoio à 
gestão estratégica de cada seccional. Os 
comitês institucionais desdobrarão, anu-
almente, o Planej 2015-2020 no Tribu-
nal e nas Seções e Subseções Judiciárias 
em programas, projetos e ações, e devem 
apresentar o respectivo Plano de Ação 
ao Comitê de Gestão Estratégia Regional 
da Justiça Federal da 1ª Região (CGER-
-TRF1) em data limite a ser comunicada 
pela Secretaria de Gestão Estratégica e 
Inovação e, também, os Relatórios de 
Execução da Estratégia previamente à re-
alização das Reuniões de Análise da Es-
tratégia (RAEs).

A íntegra da Resolução Presi 24 está 
disponível na Biblioteca Digital.


