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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Elaine Lamontagnia de Alcânta-
ra (2ª Vara), Maurílio Alcântara Mace-
na (NUCAF), Mauro Maia de Santana 
(Ilhéus) e Daniela de Almeida Abraim 
(Vitória da Conquista). Amanhã: Môni-
ca dos Anjos Lacerda Pena (Vitória da 
Conquista), Amanda Bretas Machado 
(Feira de Santana), Caroline Ferrari 
Braga (Eunápolis), Manoela Galende 
Gosta (17ª Vara) e Vinícius Gomes 
Souza (14ª Vara).

Parabéns!!!

Apresentação sobre novo 
prédio anexo pelo NUASG

Hoje, às 14h, a diretora do NUASG, Ma-
ria de Lourdes Araújo, fará uma apresenta-
ção, em power point, sobre o prédio anexo 
que a Seccional irá construir. 

A apresentação ocorrerá na Sala de Trei-
namento e é uma oportunidade para os ser-
vidores que desejarem saber mais sobre o 
novo prédio anexo.

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. Dia-
gramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 exem-
plares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: 
(71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. 
E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Em fevereiro de 2003, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

19/01/2003 - 982 pessoas foram 
atendidas ontem durante agendamento-  
O agendamento para o Juizado Especial 
Federal, realizado ontem, mobilizou toda 
a equipe de servidores e estagiários do 
Juizado Especial Federal Cível e 15 ser-
vidores da área administrativa, totali-
zando 982 atendimentos, pessoais e por 
telefone. O atendimento telefônico foi 
responsável por 54% dos atendimentos.

O auditório esteve completamente 
ocupado no início da manhã de ontem 
e, por volta das 11h, já estava sem filas, 
com atendimento imediato aos usuários. 
À tarde, o agendamento voltou a ser re-
alizado no balcão de atendimento, loca-
lizado no foyer. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador 
encerraram 2012 com 59 mil processos

As 12 varas cíveis, as duas criminais e 
as três varas de execução fiscal da Seção Ju-
diciária da Bahia encerraram o ano de 2012 
com 59.727 processos em seu acervo.

Tal número representa uma redução de 
4.223 processos em relação ao quantitati-
vo existente do fim do primeiro semestre de 
2011 (63.950) e 5.097 processos em  re-
lação ao número que havia nas mesmas 17 
varas no final de 2011 (64.824), segundo 
a estatística divulgada pela SEMAD. 

Em 2012, foram exaradas, no total, 
23.299 sentenças nessas 17 varas. Este 
número caiu em 6.388 sentenças em rela-
ção ao quantitativo total exarado em 2011 
(29.687).

Os números ajustados de feitos estão 
assim distribuídos:

Nas varas cíveis: • 10ª Vara (820); • 
14ª Vara (879); • 6ª Vara (1.092); • 13ª 
Vara (1.093); • 11ª Vara (1.222); • 8ª Vara 
(1.398); • 16ª Vara (1.412); • 12ª Vara 
(1.673); • 3ª (2.023); • 7ª Vara (2.063); • 
4ª Vara (2.219); • 1ª Vara (2.520).

Nas varas criminais: • 17ª Vara (987); 
• 2ª Vara (1.727).

Nas varas de execução fiscal: • 18ª 
Vara (11.509); • 20ª Vara (13.359); 
• 19ª Vara (13.731).

Assim, o número total de processos fi-
cou distribuído praticamente nas mesmas 

porcentagens verificadas na última repor-
tagem que avaliou as estatíticas no fim de 
2011: 65% nas três varas fiscais; 31% 
nas 12 varas cíveis e 4% nas duas varas 
criminais. 

Sentenças – Em relação ao número de 
sentenças no ano de 2012, a relação ficou 
do seguinte modo nas varas cíveis: • 6ª 
Vara (1.005); • 11ª Vara (795); • 8ª Vara 
(754); • 13ª Vara (725); • 3ª Vara (715); • 
10ª Vara (700); • 14ª Vara (640); • 7ª Vara 
(550); • 4ª Vara (529); • 1ª Vara (520); • 
12ª Vara (510); • 16ª Vara (502).

Nas varas criminais, a 2ª Vara exarou 
779 sentenças e a 17ª Vara, 704.

Nas varas de execução fiscal, o número 
de sentenças foi: • 19ª Vara (6.673); • 18ª 
Vara (4.325); • 20ª Vara (2.871). 

O grande número de sentenças da 19ª 
Vara, em comparação às duas outras va-
ras de execução fiscal, segundo informa o 
diretor de Secretaria daquela unidade, Ale-
xandre Ataíde, deveu-se à extinção, mais 
recentemente, das ações dos conselhos 
profissionais que ali tramitam por falta de 
pressupostos processuais, já que as CDAs 
não seriam válidas.

Este entendimento é comum nas três va-
ras fiscais, segundo complementam as di-
retoras das Secretarias da 18ª e 20ª Varas, 
respectivamente Patrícia Menezes e Ana 

Cláudia Dunham. A 19ª Vara, entretanto, 
colocou isto em prática no ano de  2012, o 
que aumentou significativamente o número 
de sentenças. Na 18ª e 20ª Vara, grande 
parte das ações dos conselhos profissionais 
já haviam sido extintas anteriormente.

Outro dado que chama a atenção em 
relação às três varas de execução fiscal é 
que a 19ª Vara extinguiu grande número 
de processos da Fazenda Nacional que se 
encontravam arquivados provisoriamente, 
e nos quais foi reconhecida pelo Juízo a 
prescrição intercorrente. Isto ampliou o nú-
mero de sentenças em relação às demais 
varas fiscais, que compartilham do mes-
mo entendimento mas utilizam metodolo-
gia ligeiramente diferente. Isto também se 
reflete nos números da tramitação geral e 
ajustada de cada uma das Varas.

As três varas de execução fiscal conti-
nuam com uma quantidade de processos 
acima do dobro daqueles que tramitam nas 
12 varas cíveis e quase duas vezes o total 
existente nas 14 varas cíveis e criminais da 
Seção Judiciária em Salvador.

Outro dado relevante que a estatística 
aponta é a proporção do número de pro-
cessos em tramitação ajustada em relação 
aos processos em tramitação geral: a dife-
rença entre os dois dados é, em média, de 
11% nas varas cíveis (2.199 processos); 
20% nas criminais (666 processos); 1% 
nas varas de JEFs (275 processos) e 48% 
nas varas de execução fiscal (36.607 pro-
cessos).

A diretora de Secretaria da 18ª Vara, 
Patrícia Menezes, lembra que o grande 
contingente de processos no arquivo pro-
visório e suspensos nas varas de execução 
fiscal não aparece na tramitação ajustada, 
mas requer logística e gerenciamento roti-
neiro para acompanhamento do vencimen-
to dos prazos.

JEFs Cíveis de Salvador encerram 2012 
com 26 mil processos e 27 mil sentenças

O JFH, como faz a cada seis meses, pu-
blica o quantitativo de processos existentes 
nas Varas desta Seccional e o número de 
sentenças exaradas. Hoje trazemos os da-
dos das Varas da Capital. As seis Varas de 
JEFs Cíveis de Salvador terminaram o ano 
de 2012 com  um total de 25.923 proces-
sos (físicos e virtuais). No fim de 2011, este 
número ajustado era de 31.015 processos.

Os processos dos JEFs Cíveis estão as-
sim distribuídos: • 15ª Vara com 6.902; 
• 22ª Vara com 5.746; • 23ª Vara com 
4.598;• 9ª Vara com 3.970; • 5ª Vara 
com 2.715; • 21ª Vara com 1.992.

Em 2012, os JEFs foram responsáveis 
por 27.024 sentenças assim divididas: • 
22ª Vara: 6.466;  • 9ª Vara: 4.705; • 15ª 
Vara: 4.404;• 5ª Vara: 3.957;• 23ª Vara: 
3.911; • 21ª Vara: 3.581.

Chama a atenção a performance da 22ª 
Vara que no ano de 2012, sob a condu-

ção das magistradas Maízia Pamponet  e 
Luisa Almeida, iniciaram as atividade na 
Vara com mais de 9 mil processos e, es-
tabelecendo metas mensais, conseguiram 
chegar ao final do ano com menos de 6 mil 
processos, atingindo a meta traçada, con-
forme previsto em entrevista realizada pelo 
JFH com as duas magistradas na edição de 
26/11/2012.

As duas Turmas Recursais proferiram 
15.063 acórdãos em 2012, sendo 7.002 
deles da 1ª Turma, que tinha 22.607 re-
cursos no acervo em dezembro de 2012. 
A segunda Turma Recursal proferiu 8.061 
acórdãos e manteve no acervo 18.495 
recursos, totalizando 41.102 processos 
físicos e virtuais nas duas turmas ao fim 
de 2012.


