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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Antonio Pereira de Alencar (17ª Vara), Kátia da Costa Alcântara (NUCJU) 
e Tércio Machado de Freitas (7ª Vara). Amanhã: Marcos Clebe Ramos Profeta 
(Campo Formoso), Mariana Mendonça Lima (10ª Vara), Nahon Francisco Teixeira 
de Castro (NUCJU), Jenifer Santos Fernandes (DIREF), João Henrique Medeiros 
de Araújo (Feira de Santana) e Márcia Fernanda dos Santos (Contrate).

Parabéns!!!

Em setembro de 2004, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

28/09/2004 – 5ª Vara comemora 
indicação da Dra. Neuza Alves para a 
lista tríplice do TRF1 - Em sessão ple-
nária extraordinária, foram indicados os 
nomes dos juízes federais que formam 
a lista para a escolha do sucessor do 
desembargador federal Plauto Ribeiro.

Os 25 magistrados que participaram 
da votação indicaram os juízes federais 
Ricardo Machado Rabelo (Seccional de 
Minas Gerais), que recebeu 16 votos; 
Reynaldo Soares da Fonseca (Seccional 
do Distrito Federal) e Neuza Alves, que 
receberam 15 votos cada. A lista será 
encaminhada ao presidente da Repúbli-
ca para a escolha do candidato.

A 5ª Vara comemorou com muita 
alegria, na tarde de ontem, a indicação 
da Dra. Neuza  para compor a lista trí-
plice. Durante a comemoração, a juíza  
agradeceu o carinho dos servidores.
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 Embaixador da Armênia visita o Tri-
bunal;  Secretaria de Tecnologia da In-
formação realiza reunião geral de alinha-
mento da TI;  Seção Judiciária do Pará 
ganha vara federal e turma recursal.  
TRF1 começa a definir parâmetros para 
adaptar o processo judicial eletrônico à 
realidade do Tribunal.  Participe: pri-
meiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Judiciário atingiu ápice da produtividade 
mas a demanda continua a aumentar

O Judiciário parece ter chegado ao 
máximo de produtividade que pode ofe-
recer com sua atual estrutura. Enquanto 
entre 2012 e 2013 aumentou o núme-
ro de ações judiciais e a quantidade de 
processos pendentes, a produtividade 
dos juízes manteve-se estável. Foi o que 
mostrou a edição 2014 do relatório Justi-
ça em Números, do CNJ, lançado ontem.

O número de processos baixados 
em 2013 subiu só 100 mil em relação 
a 2013, e ficou em 27,7 milhões, en-
quanto que o número de novas ações au-
mentou 400 mil em relação ao mesmo 
período e fechou em 28,3 milhões. Ao 
todo, há 95,14 milhões de processos em 
tramitação no país, sendo de 67 milhões 
as pendências anteriores a 2013. 

Execução Fiscal é maior responsável  
pelo congestionamento na Justiça
A taxa geral de congestionamento do 

Judiciário aumentou em 2013, passan-
do para 70,9%, quando era de 70% em 
2012. Isso quer dizer que, de cada 100 
processos em trâmite na Justiça, um a 
menos foi resolvido em comparação com 
o ano anterior. O dado é do Conselho 
Nacional de Justiça e consta do relatório 
Justiça em Números, que avalia anual-
mente a produtividade e o desempenho 
do Judiciário, bem como a sua estrutura. 

De acordo com o estudo do CNJ, o 
número de ações novas na Justiça subiu 
1,2%, o acervo está 4,2% maior e o nú-
mero de casos baixados ou resolvidos su-
biu só 0,1%. Ainda que a alta no acervo 
tenha sido leve, de menos de um ponto 
percentual, já há quem analise que ela 
caminha para uma situação insustentável. 

A “vilã” dessa história, segundo o CNJ, 
é a execução. Chegou-se a um diagnóstico 
que vem se repetindo: chegam à Justiça 
menos execuções que antes, mas elas con-
tinuam pressionando o acervo, travadas 
nos escaninhos do Judiciário.

Em 2013, dos 67 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento, 36,3 
milhões eram de execução. E desses, 
30 milhões eram de execução de títulos 
fiscais. Ou seja, se 40% das ações pen-
dentes de julgamento do país estão em 
fase de execução, 82% delas resultam da 
ação do Estado para cobrar dívidas.

E se a taxa de congestionamento geral 
é de 70,9%, ao recortá-la para a fase de 
execução, esse índice sobe para 86%. Em 
outras palavras, de cada 100 execuções 

que estão para ser resolvidas, só 14 o são. 
É, na prática, o "ganha, mas não leva". 

E analisando apenas as execuções 
de títulos extrajudiciais fiscais, a taxa de 
congestionamento sobe ainda mais, para 
91%. Ou seja, o Estado só consegue rea-
ver 9 de cada 100 cobranças que faz no 
Judiciário. 

“Tanto o maior quantitativo de casos 
pendentes de baixa de anos anteriores 
quanto a maior taxa de congestiona-
mento no ano de 2013 são relaciona-
das aos processos de execução de título 
extrajudicial fiscal”, analisa o Conselho 
Nacional de Justiça no relatório.

Em um cenário hipotético, o órgão afir-
ma que, se todas as execuções fiscais fos-
sem retiradas do Judiciário, a taxa de con-
gestionamento global cairia de 70% para 
61% e o número de processos em tramita-
ção cairia de 95 milhões para 64 milhões.

Segundo o CNJ o cenário deve piorar. 
A estimativa é que o congestionamento 
“deverá permanecer alto no próximo ano, 
já que o quantitativo de casos novos de 
processos de execução fiscal ultrapassa 
em 563,4 mil o total de processos bai-
xados dessa classe”.

Desde 2011 o número de processos 
baixados é menor que o de novas ações. 
No entanto, 2013 foi o primeiro ano em 
que houve descompasso entre o volume 
de trabalho e a produção: ao mesmo 
tempo que tanto o número de casos no-
vos quanto o de pendentes aumentou, a 
quantidade de processos baixados man-
teve-se estável entre 2012 e 2013.

A estagnação da produtividade em 
2013 fica clara ao se comparar os dados 
de 2012, quando foram baixados 27,6 
milhões de processos, alta de 7,5%. No 
período, o número de ações novas su-
biu 1,2% e os casos pendentes subiram 
4,2%, o que aumentou a carga de traba-
lho por magistrado em 1,8%. 

A relação entre casos novos e antigos 
manteve-se a mesma de 2012. Do total, 
70% são acervo e 30% são novidade. 
Mas o Índice de Atendimento à Deman-
da vem caindo. O número é o resultado 
da divisão dos casos baixados pelos ca-
sos novos. Em 2009, o quociente era de 
103%. Em 2013, ficou em 98% — mes-
mo cada juiz brasileiro tendo julgado, em 
média, 6 mil processos no ano.

O Índice de Produção por Magistrado 
caiu 1,7% e o Índice de Produção por 
Servidor, que caiu 1,8%. “O Poder Judi-
ciário não consegue baixar nem o quan-
titativo de processos ingressados, au-
mentando ano a ano o número de casos 
pendentes”, conclui o CNJ.

TNU aprova Súmula 78
“Comprovado que o requerente de 

benefício é portador do vírus HIV, cabe 
ao julgador verificar as condições pesso-
ais, sociais, econômicas e culturais, de 
forma a analisar a incapacidade em sen-
tido amplo, em face da elevada estigma-
tização social da doença”. Essa é a reda-
ção da Súmula 78, aprovada pela Turma 
Nacional de Uniformização dos JEFs.

O assunto vem sendo reiteradamente 
enfrentado e decidido por unanimidade, 
no sentido de que, nos casos de portado-
res de HIV que requerem benefícios por 
incapacidade, não basta o exame pericial 
das condições físicas. 

No entendimento pacificado na TNU, 
no caso dos portadores do HIV, mesmo os 
assintomáticos, a incapacidade transcen-
de a mera limitação física, e repercute na 
esfera social do requerente, segregando-
-o do mercado de trabalho.

A Súmula 78 vem complementar a 
anterior, n. 77 (“O julgador não é obriga-
do a analisar as condições pessoais e so-
ciais quando não reconhecer a incapaci-
dade do requerente para a sua atividade 
habitual”), pois a jurisprudência já con-
siderava que a ausência de incapacidade 
clínica ou física nos casos de doenças de 
elevado estigma social não era suficiente 
para a negativa do benefício previdenciá-
rio ou assistencial.


