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Aniversariantes
Hoje: Tamires Ribeiro (SECAD), Ma-
riana Alves (T.Recursal),Helber Santos 
(Teixeira de Freitas), Kellen Okamoto 
(Jequié), Beatriz Moreira (V. da Con-
quista), Maria Nilza (CS Gestão).Ama-
nhã: Glenda Almeida (NUCRE), Jemima 
Silva (C.Formoso), Vivian Patury (Itabu-
na), Samuel Cal (T.Recursal). Parabéns!

Juizados Especiais Federais Cíveis de Salvador 
encerram 2016 com 19 mil processos 

A seguir trazemos os dados sobre 
o número de processos e sentenças/
acórdãos das Varas de JEFs Cíveis de 
Salvador e das Turmas Recursais, em 
números ajustados. 

 Nos últimos doze anos, o quantita-
tivo 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 Cíveis até os 19.973 feitos ao fi-
nal do ano passado. 

Encerrando 2016, as varas de JEFs 
cíveis ficaram com 5.749 processos a 
mais. Em todas elas houve aumento no 
número de ações.  

A 22ª Vara ampliou seu acervo em 
1.064 processos; a 5ª Vara ficou com 
1.034 feitos a mais; a 9ª Vara com 
mais 959, a 15ª Vara, mais 898, a 
21ª com mais 706 e a 23ª teve au-
mento de mais 144 ações.

PROCESSOS NOS JEFS CÍVEIS 

Os processos em tramitação nos 
JEFs Cíveis de Salvador estavam as-
sim distribuídos ao final de 2016: • 
22ª Vara com 4.757; • 9ª Vara com 
3.603; • 21ª Vara com 3.252. • 5ª 
Vara com 2.934; • 15ª Vara com 
2.723; • 23ª Vara com 2.704. 

 SENTENÇAS NOS JEFS CÍVEIS 

O total de sentenças em 2016 nos Jui-
zados Especiais Federais de Salvador foi 
de 18.023. As sentenças ficaram assim 
distribuídas nas Varas dos JEFs: • 23ª 
Vara: 4.054; • 21ª Vara: 3.315; • 9ª 
Vara: 2.689;• 22ª Vara: 2.688;• 5ª Vara: 
2.658. • 15ª Vara: 2.619.

 ACÓRDÃOS NAS                            
TURMAS RECURSAIS 

As quatro Turmas Recursais dos JEFs, 
em 2014, haviam julgado 19.609 re-
cursos. 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%), assim distribuídos:  

• 1ª Turma: 9.935 (3.671, 3211 e 
3.053 por cada relator);

• 2ª Turma: 8.345 (2.861, 2.889 e 
2.595 por cada relator);

• 3ª Turma: 7.814 (1.841, 3.341 e 
2.632 por cada relator);

•4ª Turma: 8.501 (2.855, 2.841 e 
2.705 por cada relator).

Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador
encerraram 2016 com 53 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 ano de 2016 
com 53.385 processos em seu acervo, se-
gundo tramitação ajustada, como informa 
a Seção de Modernização Administrativa. 

Este número reduz em 41% ou 31.376 
processos o total de feitos verificado ao fi-
nal de 2015. 

PROCESSSOS EM VARAS CRIMINAIS

Nas varas criminais da capital, o nú-
mero total de feitos foi de 2.367. Sempre 
considerando números ajustados, verificou-
-se um decréscimo de 527 processos em 
relação a 2015. 

Os dados são: • 2ª Vara 
(1.355); •17ª Vara (1.012). 
A 2ª Vara teve redução de 
220 processos e a 17ª Vara, 
redução de 307 processos 
em um ano. 

SENTENÇAS EM          
VARAS CRIMINAIS 

Nas varas criminais, fo-
ram 1.387 sentenças este 
ano.  A 2ª Vara produziu 
646 e a 17ª Vara, 741 sen-
tenças.

PROCESSOS EM VARAS CÍVEIS

Os números ajustados de ações ao final 
de 2016 nas varas cíveis estavam assim 
distribuídos: • 4ª Vara (971); • 10ª Vara 
(1.442); • 11ª Vara (1.499);• 14ª Vara 
(1.499); • 6ª Vara (1.567); •16ª Vara 
(1.725);• 13ª Vara (1.851); • 3ª (2.293); 
• 7ª Vara (2.419); • 12ª Vara (2.673); • 
1ª Vara (3.739).

O total de feitos nessas onze varas cres-
ceu, em um ano, de 21.296 para 21.678, 
representando um incremento de 382 pro-
cessos, com destaque para as varas que re-
duziram o acervo: • 4ª (-11%); • 6ª (-5%); 
• 7ª (-2%); • 11ª (-11%); • 16ª (-13%).

SENTENÇAS EM VARAS CÍVEIS

O número de sentenças prolatadas nas 
onze varas cíveis de Salvador em 2016 foi 
7.410 ou 1.035 a mais do que em 2015.

Veja as varas cíveis 
por número de sen-
tenças no ano: •11ª 
(825); •12ª (761); 
•10ª (706); •4ª (699); 
•6ª (678);  •7ª (647); 
•14ª (635); •16ª 
(631); •13ª (629); •1ª 
(621); •3ª (578).

PROCESSOS EM 
VARAS FISCAIS

Passando para as 
cinco varas de execução 
fiscal, o número ajusta-
do total de feitos em tramitação em 2016 
foi de 29.340. Em 2015, esse número era 
de 46.785, o que representou uma queda 
de 37% ou 17.785 processos. 

Este é um dado bastante relevante se 
considerarmos que entre os anos de 2014 
e 2015 houve um aumento de 14% no nú-
mero de feitos.

Levando em conta números de tramita-
ção normal (não ajustada), esses números 
crescem bastante nas varas de execução 
fiscal, ficando em 2016 com 88.129 pro-
cessos. Em 2015 eram 86.245 proces-
sos. Em 2014 eram 77.372 e em 2013, 
72.446. Essas cinco varas possuem gran-
de volume de processos em seu arquivo 
provisório, mais do que o dobro do número 
de feitos em tramitação ajustada.

Assim se distribuíram as ações nas va-
ras de execução em 2016 em números 
ajustados: • 8ª Vara (8.045); • 24ª Vara 
(6.414); • 20ª Vara (5.027); • 18ª Vara 
(4.966); • 19ª Vara (4.888). 

Em todas as cinco varas houve redução 
no número de feitos em tramitação em um 
ano. As reduções foram: • 20ª (-47%); • 
18ª (-45%); • 24ª e 19ª (-40%); •  8ª 
Vara (-17%).

SENTENÇAS EM VARAS FISCAIS

Nas varas de execução fiscal, foram 
prolatadas 9.460 sentenças em 2016 
ou 2.997 a mais do que em 2015 es-
tando assim distribuídas: • 24ª Vara 
(2.387);• 20ª Vara (2.030); • 18ª Vara 
(1.941); • 8ª Vara (1.775); • 19ª Vara 
(1.327).

PROCESSOS NAS                            
TURMAS RECURSAIS 

Em relação à tramitação ajustada, 
as quatro Turmas Recursais totalizaram 
42.845 recursos em tramitação em 2016, 
9.995 a menos do que no fim de 2015.

Em números ajustados, o total de pro-
cessos por Turma ficou assim distribuído:

A 1ª Turma Recursal fechou o ano com 
9.935 recursos;

A 2ª Turma Recursal encerrou 2016 
com 11.007 recursos;

 A 3ª Turma Recursal, finalizou 2016 
com 10.377 recursos.

E a 4ª Turma Recursal encerrou o ano 
com 11.526.

                            *MATÉRIA RETIFICADA 


