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Aniversariantes
Hoje: Carmen Valeria Boulhosa Do-
minguez dos Santos (8ª Vara), Li-
dia Mara dos Santos Pena (Vitoria 
da Conquista), Kátia Victor Alves 
(5ª Vara), Anderson Santos da Con-
ceição (Feira de Santana), José 
Marcelo da Silva (Irecê). Amanhã: 
Claudia Ferreira Rivera Duran ( N U -
CJU), Anna Terra Sena da Silva                                                                                   
(2° Vara), Daniele de Lima Soares Leite                                                                       
(Turma Recursal)
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Em média, cada magistrado soluciona
7,3 processos por dia no Brasil

O Poder Judiciário brasileiro encerrou 
2015 com quase 74 milhões de proces-
sos em tramitação, com o ingresso de 
27.280.287 novos casos e 28.479.058 
ações baixadas. Os dados do anuário es-
tatístico Justiça em Números 2016, di-
vulgado pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) nesta segunda-feira (17/10), 
apontam que a carga de trabalho do ma-
gistrado é alta. "Esse relatório deveria se 
tornar o livro de cabeceira de cada juiz e 
de cada gestor de tribunal brasileiro. Que 
se estudem esses números para identi-
ficar os gargalos e melhorar os atos de 
gestão", afirmou o conselheiro Norberto 
Campelo, ao comentar os números sobre 
produtividade. Em média, cada juiz ficou 
responsável por solucionar 6.577 pro-
cessos e conseguiu baixar 7,3 por dia, 
1.760 ao ano.

Nos tribunais superiores, esse índice 
é de 7.703, enquanto na Justiça Federal 
ficou em 2.169. A Justiça Estadual re-
gistrou 1.804 casos por magistrado e a 
Justiça do Trabalho, 1.279.

A Justiça Estadual é o segmento 
responsável por 69,3% da demanda e 
79,8% do acervo processual do Poder 
Judiciário. Em segundo lugar, está a Jus-

tiça Federal (13,4% do total da deman-
da) e, em seguida, a Justiça do Trabalho 
(14,9% do total). A Justiça Federal foi a 
única que conseguiu reduzir o número de 
casos pendentes em 2015 ( 3,7%). No 
total, o crescimento dos casos pendentes 
foi de 2,6% no último ano e 21,8% no 
período 2009 2015.

Comparativo - Anualmente, o relatório 
Justiça em Números apresenta o resulta-
do do IPC-Jus (Índice de Produtividade 
Comparada da Justiça), indicador que 
mede a eficiência comparada dos tribu-
nais, independentemente do porte. Os 
tribunais considerados 100% eficientes 
são os que conseguem produzir mais 
com menos recursos.

Na Justiça Estadual, o Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e o Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 
permanecem, desde 2009, com 100% 
de eficiência. A edição deste ano destaca 
o desempenho da Corte de Roraima, que 
passou de 57,8% para 100% em apenas 
dois anos. O cálculo do IPC-Jus é reali-
zado de forma distinta na Justiça Fede-
ral, pois cada seção judiciária é avaliada 
individualmente. Sendo assim, Rio Gran-
de do Norte (TRF 5ª), Alagoas (TRF 5ª), 

São Paulo (TRF 3ª) e Maranhão (TRF 1ª) 
atingiram 100% de eficiência. Norberto 
Campelo destacou a importância de to-
dos os tribunais analisarem os resultados 
e buscarem informações sobre aqueles 
que atingiram bom desempenho.  “Me-
lhorar a qualidade do serviço oferecido 
pelo Judiciário é algo possível, pois algu-
mas cortes conseguiram esse objetivo”, 
observou o conselheiro ao apresentar os 
dados sobre a Melhoria da Eficiência e do 
Desempenho do Judiciário na 2ª Reunião 
Preparatória para o 10º Encontro Nacio-
nal do Poder Judiciário.

Na Justiça do Trabalho, o destaque 
ficou com os tribunais regionais da 15ª 
e da 2ª regiões, ambos de grande porte 
localizados no estado de São Paulo. En-
tre as cortes de médio porte, o índice foi 
alcançado pela 11ª região (Amazonas e 
Roraima) e pela 6ª região (Pernambuco). 
Este ano, o IPC-Jus passou a ser calcu-
lado separadamente entre primeiro e se-
gundo graus. Assim, é possível verificar 
que alguns tribunais são eficientes na 
segunda instância, enquanto outros, são 
na primeira. A única Corte que conseguiu 
eficiência em ambos os graus de jurisdi-
ção foi o TJRS.

Fonte: CNJ notícias

Capacitação
para Magistrados

A Escola de Magistratura Federal da 
1ª Região - ESMAF, em suas atividades 
institucionais, realizará nos dias 27 e 28 
de outubro de 2016, o Curso de Gestão 
Estratégica e PJE, nessa Seção Judiciária 
para os juízes federais.

 O referido curso será coordenado pelo 
Juiz Federal Convocado para o TRF1,  
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz. 

Seguem abaixo alguns dos temas que 
serão abordados no curso:

 • Planejamento estratégico: processo 
de definição, metas aplicáveis à Justiça 
Federal e ferramentas de acompanha-
mento. 

  • A atual situação do sistema de jus-
tiça no Brasil.

  • Sistema Processo Judicial Eletrô-
nico (PJE).

Doação de sangue
Maria Gorete Bernardes de Almeida, irmã da servidora Maria de Lourdes Almeida 

Neves, da 24ª Vara, será operada no Hospital Aristides Maltez. Para tanto, precisa 
com urgência de doadores de sangue dos grupos A+, A-, O+, O-. Quem puder fazer 
essa doação deve se dirigir ao IHEBA, que fica na Rua da Florida, n. 4, Graça, de se-
gunda a sexta das 7h30 às 12h00 e informar o nome da paciente. Mais informações 
pelo telefone (71) 3336-0560.


