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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador 

encerraram 2014 com 103 mil processos
 Acervo cresceu 6% em um ano

As varas cíveis, criminais e de execu-
ção fiscal da Seção Judiciária da Bahia, 
em Salvador, fecharam o ano de 2014 
com 103.425 processos em seu acer-
vo (62.782, considerando a tramitação 
ajustada), segundo informa a Seção de 
Modernização Administrativa - SEMAD.

Houve um aumento de 6% no número 
de feitos em um ano, já que, ao final de 
2013, o total nas varas cíveis, criminais 
e fiscais de Salvador era 58.951.

PROCESSOS EM VARAS CÍVEIS

Os números ajustados de ações ao 
final de 2014 nas varas cíveis estavam 
assim distribuídos: • 10ª Vara (1.096); 
• 14ª Vara (1.192); •  4ª Vara (1.294); 
• 6ª Vara (1.362); • 11ª Vara (1.435); 
• 13ª Vara (1.885); • 3ª (1.935); •16ª 
Vara (1.945); •  12ª Vara (2.099); • 7ª 
Vara (2.301); • 1ª Vara (3.216).

O total ajustado de feitos nessas onze 
varas cresceu, em um ano, de 19.477 
para 19.760, representando um incre-
mento de 283 processos.

Apenas em duas varas cíveis houve 
redução no número de processos, com 
destaque para a 4ª Vara, que reduziu em 
um ano o seu acrevo quase pela meta-
de, passando de 2.303 processos para 
1.294 e indo da vara em penúltimo lugar 
para terceiro em número de ações.

A 6ª Vara também viu seus processos 
caírem em um ano, mas em número me-
nor do que na 4ª Vara. Na 6ª Vara foram 
104 ações a menos.

Veja as nove outras varas cíveis, por 
ordem de aumento do acervo no ano: • 
13ª Vara (+601); • 1ª Vara (+331); • 
14ª Vara (+127); • 16ª Vara (+118); 
• 12ª Vara (+66); • 7ª Vara (+63); • 
11ª Vara (+38); • 10ª Vara (+31); • 3ª 
Vara (+ 21).

SENTENÇAS EM VARAS CÍVEIS

Já o número de sentenças prolatadas  
nas onze varas cíveis de Salvador no ano 
passado foi de 7.124. Já que o núme-
ro de sentenças no ano de 2013 havia 
sido de 8.453, isto significou 1.329 sen-
tenças a menos em comparação com os 
doze meses de 2013.

Entretanto, deve-se registrar que a 8ª 
Vara foi transformada em vara de execu-
ção no final de 2013. Ela registrou 723 
sentenças naquele ano e em 2014 não 
prolatou mais sentenças cíveis.

PROCESSSOS EM VARAS CRIMINAIS

Já nas varas criminais da capital, o 
número de feitos totais foi de 2.668.
Sempre considerando números ajusta-
dos, verificou-se uma redução de 75 pro-
cessos em relação a 2013.

Os dados são: • 2ª Vara (1.457); 
•17ª Vara (1.211). A 2ª Vara teve re-
dução de 274 processos e a 17ª Vara, 
aumento de 199 processos em um ano.

Aniversariantes
Hoje:Jana Sampaio Lima (DIREF) e 
Leonardo Muricy de Souza Júnior (NU-
CJU). Amanhã: Anderson Sales Sala 
Gomes (15ª Vara), Samira Coelho Sil-
va Santana Lopes (Eunápolis) e Marcos 
Vinicius da Silva Coutinho (NUTEC).
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 Como prevenir a perda 
de memória (V)

9 – Controlar o diabetes

O diabetes causa a degradação das 
paredes das artérias e facilita a forma-
ção de placas de gordura. Esse cená-
rio favorece a formação de coágulos e 
pode causar AVC isquêmico, causador 
da demência vascular. O controle do 
diabetes é um dos preceitos da boa 
saúde cerebral.

10 – Ter uma dieta saudável

A glicose é o combustível para o 
cérebro. Sem ela, as conexões cere-
brais ficam comprometidas — podem 
ocorrer falhas no armazenamento e no 
resgate de informações. Assim, uma 
dieta rica em frutas e cereais colabora 
com o funcionamento do cérebro. Mas 
o consumo precisa ser moderado, pois 
a ingestão exagerada de açúcar pode 
dificultar a fixação da memória. De 
acordo com um estudo publicado na 
revista Neurology, pessoas que apre-
sentaram os maiores níveis de açúcar 
no sangue em jejum se saíram pior em 
um teste de memória do que aquelas 
que tinham as menores taxas.

Sua
Saúde

SENTENÇAS EM VARAS CRIMINAIS

Nas varas criminais foram 1.047 sen-
tenças no total em 2014, representando 
284 sentenças a mais do que em 2013. 
A 2ª Vara (com 560 sentenças em 2014) 
produziu 181 a mais e a 17ª (com 487 
sentenças) produziu 103 a mais, ambas 
em relação a 2013.

PROCESSOS EM VARAS DE 
EXECUÇÃO FISCAL

Passando para as cinco varas de exe-
cução fiscal, vê-se que o número ajus-
tado total de feitos em tramitação em 
2014 foi de 40.354. Em 2013 esse nú-
mero era de 36.731, o que representou 
um aumento de  3.623 processos.

Levando em conta números de tra-
mitação normal (não ajustada), esses 
números crescem bastante nas varas de 
execução fiscal, ficando em  2014 com 
77.372 processos, sendo que em 2013 
eram 72.446 (4.926 processos a mais 
em um ano).

Assim se distribuíram as ações nas va-
ras de execução em 2014 em números 
ajustados: • 24ª Vara (8.807); • 8ª Vara 
(8.451); • 20ª Vara (7.891); • 18ª Vara 
(7.642); • 19ª Vara (7.563). Essas cinco 
varas possuem praticamente igual acervo 
de processos no seu arquivo provisório, 
quase dobrando o seu número de feitos.

Veja as varas de execução, por ordem 
de aumento do acervo no ano, em nú-
meros ajustados: • 8ª Vara (+1.967); • 
24ª Vara (+847); • 20ª Vara (+515); • 
19ª Vara (+152); • 18ª Vara ( +142).

SENTENÇAS EM VARAS DE 
EXECUÇÃO FISCAL

Nas varas de execução, foram pro-
latadas 6.416 sentenças em 2014 e 
10.254 em 2013, ou seja, menos 3.838 
em um ano. Ressalte-se que em 2013 
não havia sentenças fiscais na 8ª Vara, 
convertida, e na 24ª Vara, criada, ambas 
no final de 2013.  A maior redução cou-
be à 20ª Vara que viu o seu número de 
sentenças cair de 3.598 para 950.


