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Aniversariantes
Hoje: Christiane Nassar Pinho (Alagoi-
nhas), Diane Nassar Pinho (15ª Vara), 
Beatriz Elias de Souza (1ª Vara), Ca-
mila Sousa da Silva (9ª Vara), Dean-
dresson Borges de Souza (Jequié).

Amanhã: Claudia Cristina Rebello de 
Castro (NUAUD), Helen Crystina Pa-
trocínio dos Reis (Ilhéus), Gabriela 
da Graça Hollatz (4ª Vara), Roquison 
Andrade de Oliveira (Feira de Santa-
na), Ida Maria Vieira Araujo Lima (5ª 
Vara), Ítalo José Gomes Victor (17ª 
Vara), Pedro Diogo Carvalho Montei-
ro (CEJUC) e Maria Luiza Damasceno 
Silva (Mega Service).

Parabéns!

Na última quinta-feira, 14, a desem-
bargadora federal aposentada Neuza Al-
ves fez um pronunciamento de despedida 
durante a sessão da Corte Especial Admi-
nistrativa (CEA), no Plenário do Tribunal, 
em Brasília. O evento, que teve início às 
14h30, foi transmitido em tempo real 
pelo sistema de transmissão de julga-
mentos do TRF1.

Nascida em Salvador/BA, Neuza Ma-
ria Alves da Silva bacharelou-se em Di-
reito pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e especializou-se nas áreas de 
Processo Civil, Processo Penal e Direitos 
Humanos. Iniciou carreira na magistratu-
ra federal em agosto de 1988, alocada 
na 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado 
de Rondônia, e tomou posse como de-
sembargadora do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região em 17 de dezembro 
de 2004.

Dentre as funções exercidas ao longo 
da carreira estão: juíza do Trabalho do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 
5ª Região (1987), juíza federal titular da 
5ª Vara Federal (1989), vice-presidente 
do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Mulher (2001-2003), coordenadora dos 
Juizados Especiais Federais da 1ª Região 
(biênio 2012-2014) e vice-presidente do 
TRF1 (biênio 2014-2016).

A desembargadora Neuza desligou-
-se do TRF1 em 30 de junho de 2017 
e durante sua trajetória na magistratura 
recebeu 21 homenagens, destacando-se 
títulos, medalhas e condecorações, entre 
os anos 1995 e 2012.

Fonte: TRF1
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Número de sentenças e decisões
aumentou 11,4% em 2016

O Poder Judiciário brasileiro encerrou 
2016 com quase 79,7 milhões de pro-
cessos em tramitação, com o ingresso de 
29.351.145 novos casos e 29.427.540 
ações baixadas. Os dados do Relatório 
Justiça em Números 2017, divulgados 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
nesta segunda-feira (4/9), apontam que 
a carga de trabalho do magistrado é alta, 
assim como a produtividade. No último 
ano, cada juiz solucionou 1.749 proces-
sos, mais de sete por dia útil.

O número de casos sentenciados re-
gistrou a mais alta variação da série his-
tórica. Em 2016, o número de sentenças 
e decisões cresceu 11,4%, enquanto o 
crescimento acumulado dos seis anos 
anteriores foi de 16,6%. Com isso, a pro-
dutividade de magistrados e servidores 
resultou a 30,8 milhões de casos julga-
dos.

Congestionamento

De acordo com o levantamento, a 
taxa de congestionamento, que mede o 

percentual de processos em tramitação 
que não foi baixado durante o ano, per-
manece alta, com índice de 73%. O dado 
revela que apenas 27% de todos os ca-
sos foram solucionados.

Em 2016, o número de ações pen-
dentes – aquelas em tramitação que 
aguardam alguma solução defi nitiva – 
apresentou alta de 3,6% em relação ao 
ano anterior. O dado confi rma a tendên-
cia, registrada desde 2009, de cresci-
mento do estoque de processos. A alta 
acumulada no período chegou a 31,2%, 
um acréscimo de 18,9 milhões de casos.

Esse resultado refl ete quase direta-
mente o desempenho da Justiça Esta-
dual, que detém 79,2% dos casos pen-
dentes. A Justiça Federal, por sua vez, 
concentra 12,6% desses processos e a 
Justiça Trabalhista, 6,8%. Os demais 
segmentos, juntos, acumulam 1,4% do 
total. 

Já a série histórica dos processos 
novos aponta para aumento em quase 
todos os segmentos, à exceção dos tri-
bunais superiores e da Justiça Militar Es-

Cardápio dos restaurantes 
para quarta-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede) • 
Salmão à Moda Gradin Grill, Bacalhau 
à Mª Luiza, Moqueca de Arraia, Filé de 
Frango Recheado, Rabada com Pirão, 
Fettuccine com Mariscos, Gratinado de 
Legumes, Yakisoba.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs) • Cozido, 
Frango a Parmegiana, Frango Grelhado, 
Jardineira de Peixe, Xinxim de Bofe, Ta-
lharim Alho e Óleo, Empanada de Legu-
mes, Quibe  Frito, Torta de Alho Poró.

tadual, que registaram redução de 2,5% 
e 15,1%, respectivamente. Ao longo do 
período, o crescimento da demanda foi 
de 19,2%, apesar das retrações pontuais 
em 2010 e 2015.

Comparativo

Anualmente, o Relatório Justiça em 
Números apresenta o resultado do IPC-
-Jus (Índice de Produtividade Compa-
rada da Justiça), indicador que mede a 
efi ciência comparada dos tribunais, in-
dependentemente do porte. Os tribunais 
considerados 100% efi cientes são os que 
conseguem produzir mais com menos re-
cursos.

Destacaram-se em 2016, entre os 
mais efi cientes, os Tribunais de Justiça 
do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, 
de Roraima e do Amapá, os Tribunais Re-
gionais do Trabalho da 15ª (Campinas), 
3ª (Minas Gerais), 11ª (Amazonas e Ro-
raima) e 8ª Região (Para e Amapá) e Se-
ções Judiciárias do Rio Grande do Norte, 
de Alagoas, de Sergipe e do Maranhão.

Fonte: CNJ

PROGRAMAÇÃO
25/09 (segunda-feira) 
16h30 - Solenidade em comemoração ao Jubi-
leu de Ouro da Justiça Federal na Bahia 
18h - Vernissage da exposição de fotos “50 anos 
de Justiça Federal na Bahia”
18h30 - Mostra de livros artísticos do servidor 
Marcos Pessoa na Biblioteca Bernadino José de 
Souza

26 a 29/09 (terça a sexta-feira)  
15h - Encontro de Corais, no Auditório Ministro 
Dias Trindade 

02/10 (segunda-feira)
15h - Palestra sobre economia popular e abertu-
ra da feira da solidariedade no Foyer  

03/10 (terça-feira) 
09h30 - Palestra “Aspectos relevantes na elabo-
ração de laudo de avaliação de imóveis” 
Palestrante: Nilson Araújo
15h - Peça: “As Crônicas de Scárnia”
Texto de Válter Freitas Jr. 

04/10 (quarta-feira)
15h - Palestra “As máscaras da depressão: al-
guém que você ama pode estar precisando de 
você”. Palestrante: Joaquim Moura

05/10 (quinta-feira)
15h - “Motivação: alavanca para o sucesso”. 
Palestrante: Kau Mascarenhas 

06/10 (sexta-feira)
15h - Peça: “As Crônicas de Scárnia”. 
Reapresentação

09/10 (segunda-feira)
15h - Peça: “Dia de Entrevista”, destinada aos 
estagiários da Justiça Federal. 
Texto de Válter Freitas Jr.

10/10 (terça-feira)
15h - Sarau 50 anos 

11/10 (quarta-feira)
15h - Culto ecumênico 
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