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Aniversariantes
Hoje: Cristina Furtado da Concei-

ção (21ª Vara), Márcia Dias (NUASG), 
Benedito Moreira Junior (Campo For-
moso), Diego Lázaro Santos (20ª Vara) 
e Francisco Luiz Eugênio Moreira Sil-
va (Juazeiro). Amanhã: Gicélia Ma-
ria Alencar Liborio (NUCRE), Gilvan 
Lopes Nery (NUCOI), Dandara Alves 
Conceição (15ª Vara), Julio Cerquei-
ra Daltro (COJUES), Larissa Moura 
Bacellar (21ª Vara) e Vitor Carmezim 
Sanches (Guanambi). Parabéns

Juizados Especiais Federais Cíveis de Salvador 
encerram primeiro semestre com 15,6 mil processos 

De acordo com a estatística divulgada 
pela SEMAD, trazemos os dados sobre o 
número de processos e sentenças/acórdãos 
das seis Varas de Juizados Especiais Fede-
rais Cíveis de Salvador e das Turmas Recur-
sais, em números ajustados. 

 Nos últimos doze anos, o quantitati-
vo de processos em tramitação nos JEFs 
Cíveis tem caído sistematicamente: das 
109.128 ações há treze anos, quando só 
existiam três JEFs Cíveis (15ª, 21ª e 22ª) 
até os 13.282 feitos, no final de 2014, 
considerando a tramitação ajustada. 

No ano passado esse número voltou a 
subir, acrescendo 852 processos ao acervo 
e atingindo o total de 14.224 ações. E en-
cerrando o primeiro semestre de 2016, as 
cinco varas de JEFs cíveis têm 15.653 pro-
cessos, sendo que deste total apenas 303 
são físicos e os demais, virtuais. 

Este número acrescenta 1.429 ações às 
seis varas de JEF em seis meses. Em cinco 
das varas de JEFs houve aumento no núme-
ro de ações tramitando. Apenas na 15ª Vara 
o número de processos se reduziu. 

A 21ª Vara viu seu acervo crescer em 
485 processos; a 23ª teve aumento de 
mais 461 ações; a 22ª Vara com mais 
333; a 5ª Vara ficou com 153 feitos a 
mais; e a 9ª Vara com mais 99. A 15ª Vara 
teve redução de 21 processos.

PROCESSOS NOS JEFS CÍVEIS 

Os processos em tramitação nos JEFs 
Cíveis de Salvador estavam assim distribuí-
dos ao final do primeiro semestre de 2016: 
• 22ª Vara com 3.693; • 21ª Vara com 

3.031; • 9ª Vara com 2.644; • 23ª Vara 
com 2.560; • 5ª Vara com 1.900; • 15ª 
Vara com 1.825.

 SENTENÇAS NOS JEFS CÍVEIS 

O total de sentenças em 2016 nos 
JEFs foi de 7.772. As sentenças ficaram 
assim distribuídas nas Varas dos JEFs: • 
23ª Vara: 2.059; • 21ª Vara: 1.262; • 
15ª Vara: 1.167; • 22ª Vara: 1.149; • 9ª 
Vara: 1.099; • 5ª Vara: 1.036. 

 ACÓRDÃOS NAS                          
TURMAS RECURSAIS 

As Turmas Recursais, em 2014, ha-
viam julgado 19.609 recursos. Em 2015  
esse número foi de 24.464, represen-

Varas cíveis, criminais e fiscais 
de Salvador têm 85 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 2016 com 85.779 processos em 
seu acervo, segundo tramitação ajustada, 
como informa a Seção de Modernização 
Administrativa-SEMAD. 

Este número amplia em 1.018 proces-
sos o número verificado no final de 2015.

PROCESSSOS EM VARAS CRIMINAIS

 Nas varas criminais, o número de feitos 
foi 2.638, uma redução de 256 processos 
em relação a 2015 em numeros ajustatos.

Os dados são: • 2ª Vara (1.431); •17ª 
Vara (1.207). A 2ª Vara teve redução de 
144 processos e a 17ª Vara, redução de 
112 processos em seis meses.

SENTENÇAS EM VARAS CRIMINAIS 

Nas varas criminais, foram 775 senten-
ças este ano.  A 2ª Vara produziu 349 e a 
17ª Vara, 426 sentenças.

PROCESSOS EM VARAS CÍVEIS

Os números ajustados nas varas cí-
veis estão assim  distribuídos: • 4ª Vara 
(1.021); • 10ª Vara (1.405); • 14ª Vara 
(1.434); • 6ª Vara (1.488); • 11ª Vara  
(1.539); • 13ª Vara (1.583); •16ª Vara 
(1.846); • 3ª (2.235); • 7ª Vara (2.410); 
• 12ª Vara (2.681); • 1ª Vara (3.687). 

SENTENÇAS EM VARAS CÍVEIS

Já o número de sentenças prolatadas 
nas onze varas cíveis de Salvador no se-
mestre foi de 3.438. 

Veja as varas cíveis por número de sen-
tenças no ano: •4ª (385); •11ª (384); 
•14ª(382); •13ª (358); •6ª (338); 
•16ª(329); •7ª (299); •10ª (294); •3ª 
(289); •12ª (279); •1ª (104).

PROCESSOS EM VARAS                  
DE EXECUÇÃO FISCAL

Nas varas de execução, o número ajus-
tado total de feitos em tramitação em 2016 
foi de 39.708. Essas cinco varas possuem 
grande volume de processos em seu arqui-
vo provisório, mais do que o dobro do nú-
mero de feitos em tramitação ajustada.

Em 2015 esse número havia sido de 
46.785, o que representa uma redução 
15% ou 7.077 processos em seis meses. 
Assim se distribuem as ações nas varas de 
execução em 2015 em números  ajustados: 
• 8ª Vara (9.975); • 24ª Vara (8.452); • 
18ª Vara (7.733); • 20ª Vara (7.241); • 
19ª Vara (6.305). 

SENTENÇAS EM VARAS                  
DE EXECUÇÃO FISCAL

Nas varas de execução fiscal, foram 
prolatadas 3.729 sentenças em 2016. 
assim distribuídas:• 20ª Vara (956); • 
24ª Vara (931); • 18ª Vara (680); • 8ª 
Vara (583); • 19ª Vara (579).

tando 20% de aumento em um ano. Nos 
seis primeiros meses de 2016 as quatro 
Turmas emitiram 13.527 acórdãos, assim 
distribuídos:  • 1ª Turma: 4.735;• 2ª Tur-
ma: 3.632;• 3ª Turma: 1.969;•4ª Tur-
ma: 3.291.

PROCESSOS NAS                        
TURMAS RECURSAIS 

Em relação ao total de recursos em 
tramitação ajustada, a 1ª Turma Recur-
sal fechou o semestre com 11.501; a 2ª 
Turma Recursal, com 13.089; a 3ª Turma 
Recursal, com 11.616; e a 4ª Turma Re-
cursal, com 13.469 processos, totalizan-
do 49.675 recursos em tramitação.


