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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Antonio de Jesus Groba (17ª Vara), Simone Areas Alves (SECAD), Romá-
rio Santana Viana (18ª Vara), Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (NUCJU), 
Marilene Vieira (Express Clean) Tailane Moreira Caldas (4ª Vara), Fábio de 
Moraes Westin e Luis Eduardo de Carvalho Espinheira (ambos da Subseção 
de Barreiras).
Amanhã: Manoel Paim de Abreu Filho (NUCJU), Eliete Luiza Bispo Lamego 
(NUCRE), Carlos Benedito Sant’anna Carvalhal (14ª Vara), Emilly Karoline Con-
ceição dos Santos (Feira de Santana) e Palloma Lima de Oliveira (Guanambi).

Parabéns!!!

Pesquisa de satisfação 
da Justiça Federal 
entra na reta final

Com mais de 5 mil questionários res-
pondidos em todo o Brasil, a pesquisa 
de satisfação da Justiça Federal entra na 
reta final. O levantamento está disponível 
desde 18/11/2013 a fim de registrar a 
opinião de cidadãos que são, ou foram, 
usuários dos serviços oferecidos pela 
Justiça Federal, como parte, advogado, 
procurador, perito ou defensor público. 

Até 28 de fevereiro deste ano, ainda é 
possível participar e contribuir para que 
a Justiça Federal saiba como faz parte 
da vida de cada um e assim identifique 
oportunidades de melhorias, bem como 
trace estratégias para evoluir em aspec-
tos como: atendimento, acessibilidade, 
tempo de tramitação processual, trans-
parência e segurança judicial.

Sob o tema “Sempre pode melhorar... 
e sua opinião fará diferença”, a enquete 
traz perguntas — por meio das quais o 
respondente avalia os serviços utilizados 
numa escala que vai de ótimo a péssi-
mo — além de um espaço para críticas e 
sugestões. A pesquisa é promovida pelo 
CJF, em parceria com os TRFs e demais 
unidade da Justiça Federal. As pergun-
tas estão disponíveis no endereço www.
jf.jus.br/pesquisa2013 e também pode 
ser acessada por meio dos sites da Jus-
tiça Federal.

 Varas cíveis, criminais e fiscais de Salvador 
encerraram 2013 com 97 mil processos

As varas cíveis, criminais e de execu-
ção fiscal da Seção Judiciária da Bahia 
fecharam o ano de 2013 com 97.616 
processos em seu acervo. 

No ano passado, o número de feitos 
distribuídos foi 24.089 e o de julgados 
foi 19.470, segundo a estatística divul-
gada pela Seção de Modernização Ad-
ministrativa-SEMAD.

Os números de ações em 2013 es-
tão assim distribuídos: 

Nas varas cíveis: • 10ª Vara (1.148); 
• 14ª Vara (1.284); • 11ª Vara (1.522); 
•  13ª Vara (1.569); • 6ª Vara (1.814); 
• 16ª Vara (2.060); • 3ª (2.061);         
•  12ª Vara (2.185); • 7ª Vara (2.433); 
•  4ª Vara (2.532); • 1ª Vara (3.126).

Nas varas criminais: • 17ª Vara 
(1.184); • 2ª Vara (2.252). 

Nas varas de execução fiscal: • 19ª 
Vara (14.184); • 20ª Vara (14.391);• 
18ª Vara (14.410). 

E, pela primeira vez, a estatística in-
clui os feitos da 8ª Vara e da 24ª Vara, 
após a primeira ter sido convertida em 
execução fiscal e a segunda ter sido ins-
talada, ambas em dezembro de 2013: • 
8ª Vara (14.588); • 24ª Vara (14.873). 

A Seção de Modernização Adminis-
trativa também levantou a evolução dos 
números de processos distribuídos, jul-
gados e em tramitação em todas as va-
ras desde 2004 até 2013, tendo assim, 
portanto, uma excelente e precisa radio-
grafia dos números em dez anos

De 2004 até 2013, o número de fei-
tos em tramitação nas varas cíveis foi de 
• 30.603 (2004); • 32.300 (2005);    
• 27.340 (2006); • 27.480 (2007); 
• 23.883 (2008); • 22.353 (2009); 
• 22.629 (2010); • 21.360 (2011);         
• 20.613 (2012); • 21.734 (2013). 

Por estes números, verifica-se que 
em dez anos o número de feitos em tra-
mitação nas varas cíveis caiu em 8.870 
processos.  Nesse mesmo intervalo de 
tempo, o número de feitos distribuídos 
nas varas cíveis se manteve na média 
de 10.906. 

Já se levarmos em conta o número de 
processos julgados nas mesmas varas cí-
veis, verifica-se uma queda quase cons-

tante dos julgados ao longo dos anos: 
• 11.817(2004); • 11.782 (2005); 
• 10.576 (2006); • 10.197 (2007); 
• 10.113(2008); • 9.589 (2009); 
• 8.687(2010); • 9.358 (2011);                         
•  7.945(2012); • 8.453(2013). 

A média de julgamentos, por ano fi-
cou, portanto, em 9.851

Apesar de que o ideal é que o nú-
mero de feitos julgados seja superior ao 
número de feitos distribuídos, através 
dos dados acima não é possível afirmar 
que haja uma taxa de congestionamen-
to (em razão de a média de distribuição 
ter sido inferior à média de julgamen-
tos), pois muitos feitos são distribuídos 
e não demandam julgamentos, como as 
cartas precatórias, rogatórias e cartas 
de ordem.

Nas duas varas criminais, no ano 
passado, o número dos feitos distribu-
ídos foi de 2.485, sendo que 1.218 fo-
ram para a 2ª Vara e 1.267 para a 17ª 
Vara. Os julgamentos nas duas varas 
criminais ficaram em: 379 na 2ª Vara e 
384 na 17ª Vara.

 Já nas cinco varas de execução, fo-
ram distribuídos 11.263 processos; jul-
gados 10.254 e o número de feitos em 
tramitação fechou o ano em 72.446.

OAB e Ajufe discutem melhorias 
no Poder Judiciário brasileiro

O presidente do Conselho Federal da 
OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 
reuniu-se nesta segunda-feira com Nino 
Oliveira Toldo, presidente da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE. A 
pauta do encontro foi a criação dos novos 
Tribunais Regionais Federais e a valoriza-
ção da carreira de magistrado.

Segundo Marcus Vinicius, a OAB e a 
Ajufe estão juntas nas duas campanhas, 
que representam a constante melhoria do 
Poder Judiciário e, por consequência, da 
advocacia. 

"A criação dos novos TRFs, no Pa-
raná, em Minas Gerais, na Bahia e no 
Amazonas, deixará a Justiça mais próxi-
ma do cidadão", afirmou o presidente da 
OAB no encontro. Para Toldo, os novos 
tribunais facilitarão o acesso ao judiciário 
e a distribuição de processos.

A criação dos novos Tribunais Regio-
nais Federais deve ser decidida ainda 
neste ano. Em 2013, uma liminar do 
Supremo Tribunal Federal suspendeu o 
processo de abertura dos quatro novos 
Tribunais. 

A Ordem dos Advogados do Brasil 
considera importante a reivindicação 
dos magistrados por melhorias na car-
reira. "A valorização da carreira au-
menta a efetividade de jurisdição e 
tem apoio da advocacia", disse o presi-
dente do CFOAB. 

"Um juiz federal pode ficar até duas 
décadas sem reajuste, o que pode de-
sestimular novos talentos na área." 
Para Toldo, a magistratura valorizada 
é fundamental para a democracia e es-
sencial para a advocacia.

CNJ discute padrão de 
trabalho para Judiciário 

Representantes do Comitê Organiza-
dor da Copa do Mundo da Fifa estive-
ram no CNJ para debater e definir regras 
de acesso e controle dos servidores da 
Justiça nos estádios, durante a Copa do 
Mundo. A intenção do CNJ é elaborar um 
protocolo padronizado de trabalho para 
os servidores do Judiciário, dos juizados 
dos torcedores e do Juizado da Infância 
e Juventude, para questões relacionadas 
a crianças e adolescentes nos estádios e 
nas proximidades destes durante a Copa. 

Ficou decidido que apenas um juiz e 
um servidor poderão ser escalados por 
dia para trabalhar no estádio, sendo que 
nenhum deles terá acesso à arquibanca-
da ou áreas restritas durante o jogo. A 
Fifa também estudará a possibilidade de 
reservar uma vaga no estacionamento de 
cada estádio para um servidor do Judici-
ário em serviço. Também deverá fornecer 
um local para o atendimento judiciário 
dentro de cada estádio, que obedecerá 
um número restrito de funcionários, ain-
da a ser definido. 

No próximo dia 19, o CNJ deverá fa-
zer nova reunião, dessa vez com os tribu-
nais, para levar as sugestões da Fifa aos 
magistrados. A ideia é que cada tribunal 
indique um representante do grupo de 
servidores que trabalharão nesses está-
dios durante o período. 


