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Servidora se despede 
da Justiça Federal

A servidora Maria José Sobral Santos Santana, popularmente conhecida como 
Zezé, aposentou-se da Justiça Federal  no último dia 26 de março.

Os seus colegas e estagiários que com ela trabalharam se reuniram para uma pe-
quena festa de despedida. 

Na oportunidade, o diretor do NUCJU, Sidinei José de Souza, declarou que a 
emoção sentida da data da admissão fica reforçada quando é a mesma emoção por 
ocasião da aposentadoria e parabenizou a servidora pela sua trajetória.

O servidor Josemi Oliveira lembrou que ele e a colega Zezé tiveram trajetórias se-
melhantes, ambos vindos do interior e a custo de muito esforço conseguiram chegar 
onde estão. Finalizou desejando que ela aproveite bem essa nova etapa da vida.

Maria José disse, emocionada, que sentia-se muito feliz com as suas atividades 
na Justiça Federal e gratificada por conseguir se aposentar com saúde para poder 
desfrutar ainda mais da vida. Ela ingressou na Justiça Federal em 1º de dezembro de 
1998 já tendo trabalhado como professora por mais de 11 anos e por quase oito anos 
exerceu suas atividades na UNEB. Entre nós ela passou 15 anos sempre no NUCJU.

O JFH também deseja que Zezé aproveite muito bem e com muita saúde sua nova 
vida como aposentada.

O juiz federal João 
Paulo Pirôpo de Abreu, 
titular da Subseção Ju-
diciária de Paulo Afon-
so, tem realizado di-
versas iniciativas com 
benefícios diretos para 
todos aqueles envolvi-
dos com o trabalho da 
Subseção, como tam-
bém para parcela subs-
tancial da população da 
região, tudo de forma a 
firmar o compromisso 
institucional da Justiça 
Federal de 1º Grau na 
Bahia, com os interes-
ses e anseios da popu-
lação jurisdicionada de Paulo Afonso e 
cidades vizinhas.

Nesse intuito, o magistrado se reuniu, 
no último dia 28 de março, com autori-
dades do Município de Canudos. Estive-
ram presentes à reunião, dentre outros, o 
prefeito municipal Geo Rabelo, o secre-
tário de Finanças, Venício José França 
Reis, e o procurador do Município, Luís 
Alfredo  Cardoso de Oliveira (foto).

Na ocasião, foram tratados de diver-
sos temas envolvendo o papel da Justi-
ça Federal, uma vez que o Município de 

Juiz federal de Paulo Afonso se reúne 
com autoridades de Canudos

14 disputam vaga 
de Eliana Calmon

O Superior Tribunal de Justiça regis-
trou 14 magistrados como candidatos à 
vaga da ministra Eliana Calmon, aposen-
tada em dezembro de 2013. A vaga faz 
parte do terço da composição da corte 
destinado a membros de TRFs. A relação 
será avaliada pelo Pleno do STJ em 9 de 
abril, quando serão escolhidos os nomes 
para compor a lista tríplice que será en-
viada à presidente Dilma Rousseff.

Para ser nomeado ministro, o candi-
dato escolhido pela presidente da Re-
pública terá ainda de ser aprovado pela 
maioria absoluta do Senado, após passar 
por sabatina na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania da Casa.

Todas as regiões estão representadas 
na lista de candidatos. Do TRF1, estão 
na disputa pela cadeira os desembarga-
dores federais Ítalo Fioravanti Sabo Men-
des, João Batista Gomes Moreira, José 
Amílcar de Queiroz Machado, Maria do 
Carmo Cardoso e Reynaldo Soares da 
Fonseca.

Canudos se encontra dentro dos limites 
de jurisdição da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso. 

Do encontro, considerado muito posi-
tivo por todos os envolvidos, restou pré-
-agendada a realização de um Mutirão 
Itinerante naquele Município, cujos re-
presentantes demonstraram toda a dis-
posição de cooperar com apoio ao even-
to, em princípio ajustado para o período 
de 4 a 8 de agosto.

 Estudo inédito aponta a produtividade 
de magistrados e servidores do Judiciário

Estudo inédito do CNJ, produzido pelo 
Departamento de Pesquisas Judiciárias, 
sob a supervisão da Comissão Perma-
nente de Gestão Estratégica, Estatística 
e Orçamento, aponta os Indicadores de 
Produtividade dos Magistrados e Servido-
res no Poder Judiciário.

Calculados a partir da base de da-
dos do Relatório Justiça em Números de 
2013 - referente ao ano de 2012 -, o 
Índice de Produtividade de Magistrados 
(IPM) e o Índice de Produtividade dos 
Servidores do Judiciário (IPS) foram ins-
tituídos pela Resolução CNJ n. 184, de 
dezembro de 2013, norma que definiu 
os critérios para criação de cargos, fun-
ções e unidades judiciárias no Poder Ju-
diciário.

Para o conselheiro Rubens Curado, o 
relatório revela um dado muito positivo. 
Os 17 mil magistrados brasileiros fina-
lizam, em média, 1.628 processos por 
ano. "Cada magistrado baixa 4,5 pro-
cessos por dia, considerando cada um 
dos 365 dias do ano, o que representa 
produtividade excelente. Mas ainda as-
sim não conseguem dar vazão ao grande 
estoque de processos", afirmou.

A média de produtividade nos tribu-
nais superiores é de 5.719 processos, a 
cada ano, por ministro. Entre os tribunais 
superiores, o maior índice de produtivi-

dade é do STJ (8.488 por ministro), se-
guido pelo TST (6.658).

O estudo também aponta que ainda 
existe grande disparidade entre a produ-
tividade dos magistrados dos diversos 
tribunais, que chega a 700%. O tribunal 
estadual mais produtivo é o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, que finaliza, por 
ano, 2.919 processos por magistrado.

Produtividade de Servidores - Uma 
das novidades do estudo é o IPS, por 
tribunal e por segmento de Justiça. Em 
média são baixados no Brasil 103 pro-
cessos por servidor do Judiciário por ano. 
Computados apenas os servidores da 
área judiciária, o índice passa a ser de 
132 processos por ano.

Os servidores da área judiciária da 
Justiça Federal são os que apresentam 
melhor IPS, seguida dos tribunais su-
periores, Justiça Estadual e Justiça do 
Trabalho. Também foram identificadas 
grandes disparidades entre a produtivida-
de de servidores de tribunais do mesmo 
segmento, que chega a 400%. O TJ do 
Rio Grande do Sul obteve o melhor IPS 
entre os tribunais estaduais e o TRF1, o 
da Justiça Federal.

"O estudo confirma o desnivelamento 
existente entre os tribunais brasileiros. 
Alguns com altíssima produtividade, ou-
tros com desempenho insuficiente. São 

ilhas de excelência que convivem com 
tribunais com processos de trabalho ain-
da antiquados, mas que já perceberam 
a importância de investir na qualifica-
ção do seu quadro de pessoal", afirmou o 
conselheiro Rubens Curado, que integra 
a Comissão Permanente de Gestão Estra-
tégica, Estatística e Orçamento.

A radiografia sobre a produtividade 
de servidores da área judiciária também 
confirma a importância de se reequilibrar 
a força de trabalho entre o primeiro e o 
segundo grau.

Em média, os servidores do segundo 
grau baixam 102 processos por ano e os 
de primeiro grau um total de 133 (cerca 
de 30% mais). Na Justiça do Trabalho, 
cada servidor do primeiro grau baixa 
praticamente o dobro do número de pro-
cessos que os alocados no segundo grau. 
São 144 processos baixados no primeiro 
grau contra 74, no segundo grau.


