
Aniversariantes
Hoje: Romério Couto Miranda (Feira de 
Santana), Josima Fernandes de Me-
deiros Filho (Paulo Afonso), Fernanda 
Cardoso Tourinho Aguiar (Turma Re-
cursal) e Sebastião Jardim Bittencourt 
(Alagoinhas).
Amanhã: Daniela Barreto Santos (Feira 
de Santana), Fabio Alexandre Leite Bor-
ba (Paulo Afonso), Ednildo José Galin-
do Filho (Juazeiro) e Rita Olivia Anneys 
Cardoso (20ª Vara).
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Doutores da alegria
No último dia 7/10, em comemoração 

antecipada ao Dia das Crianças, a servido-
ra do Pro Social Dóris Fernandes (“a espe-
cialista em oftalmologia, Dra. Zoinha”), o 
enfermeiro  do Pro Social Cristiano Santos 
(“o  gastroenterologista Dr. Come Come”) e 
a servidora do Ministério da Fazenda Inez 
Silva (“a cirurgiã plástica Dra. Tangerina 
Botox “) fizeram uma visita às crianças do 
Hospital Martagão Gesteira (foto). 

Na ocasião, os palhacinhos distribuiram 
presentes, sorrisos e muito carinho e acolhi-
mento. Os “doutores da alegria”, embarga-
dos de emoção, agradeceram a oportunida-
de de brincar e receber sorrisos, e planejam 
voltar em breve, a convite da instituição. 

ASSERJUF realiza 
V Passeio Ecológico
Para comemorar o Dia do Servidor, a 

ASSERJUF está promovendo seu 5° Pas-
seio Ecológico da ASSERJUF, programado 
para o dia 26 de outubro, sábado, prome-
tendo um dia de muito lazer. 

Os associados interessados poderão se 
inscrever até o dia 23 de outubro. Este ano, 
o Passeio Ecológico, será na Fazenda Gui-
marães, localizado em Amélia Rodrigues. 

Além da natureza, o associado tem à 
disposição variadas opções de lazer como 
música ao vivo, represa com peixes, pas-
seio a cavalo, banho de queda d'água, casa 
na arvore com teleférico, são algumas das 
opções de lazer disponivéis na Fazenda 
Guimarães. Informações no ramal 2638.

Relatório Justiça em Números: Judiciário 
resolveu 30 em cada 100 processos

O Conselho Nacional de Justiça divul-
gou a pesquisa Justiça em Números 2013. 
O levantamento faz anualmente uma radio-
grafia detalhada do Poder Judiciário. De 
acordo com os dados, referentes a 2012, 
em cada 100 processos somente 30 foram 
baixados. Entre as conclusões da pesquisa, 
o principal problema da Justiça é a dificul-
dade de solucionar processos antigos.

Em 2012, 92 milhões de processos tra-
mitaram na Justiça, e a taxa de acúmulo de 
ações ficou em 70%, número estável em 
relação a quatro anos anteriores. Segundo 
o CNJ, a taxa é elevada devido à pendência 
de processos que estão na primeira instân-
cia do Judiciário. A aglomeração sobe para 
80% nas ações em fase de execução.

“O crescimento da demanda não têm 
possibilitado que esforços para julgar e 
baixar processos sejam suficientes. Mais 
especificamente, ao se analisar o cres-
cimento do quantitativo dos casos novos 
junto com os indicadores de magistrados 
e servidores, observa-se que a maioria dos 

tribunais, com exceção da Justiça Federal, 
não consegue dar vazão aos processos em 
relação ao estoque existente”, concluiu o 
levantamento.

 Os processos de execução fiscal repre-
sentam 32% de toda a tramitação do Poder 
Judiciário, além de 40% do estoque pen-
dente. São as ações que mais demandam 
o Judiciário. “A principal dificuldade da 
execução fiscal consiste na liquidação do 
estoque que cresce ano após ano. De cada 
100 processos em tramitação, apenas 11 
são baixados no decorrer do ano", aponta 
a pesquisa.

Segundo o Relatório Justiça em Números 
2013, o acúmulo de processos se concentra 

na Justiça Estadual. “Verifica-se nesse ramo 
relativa desproporcionalidade dos recursos 
financeiros e humanos em comparação aos 
litígios, já que a Justiça Estadual conta 
com 55% das despesas do Poder Judiciário 
Nacional, 70%  dos magistrados, 66%  de 
servidores, no entanto, concentra 78%  dos 
processos em tramitação."

A pesquisa também identificou os gas-
tos do Judiciário em 2012. O total de des-
pesas foi aproximadamente R$ 57,2 bi-
lhões. O valor é equivalente a 1,3% do PIB. 
A maioria dos gastos foi com pagamento 
de funcionários (R$ 50,7 bilhões), número 
que representa 88,7% da despesa total.

Fonte: Agência Brasil

Excesso de litigância é desafio para 
o Judiciário, diz Joaquim Barbosa 

O Poder Judiciário tem, entre os prin-
cipais desafios, dar resposta ao crescente 
número de processos judiciais em tramita-
ção, cujo aumento foi de 10,6% nos últi-
mos quatro anos, atingindo 92 milhões em 
2012. A afirmação foi feita pelo ministro 
Joaquim Barbosa, presidente do CNJ e do 
STF na solenidade de lançamento do Re-
latório Justiça em Números, que traz uma 
radiografia sobre o Poder Judiciário.

O ministro destacou que, dos 92 milhões 
de processos em tramitação em 2012, 28 
milhões eram casos novos. Na sua opinião, 
isso reflete excesso de litigância e amplia-
ção do acesso à Justiça, gerada, principal-
mente, pelos 12 mil juizados especiais, 
destinados a buscar soluções mais céleres 
e menos formais onde  11 milhões de pro-
cessos tramitaram em 2012.

"Algumas etapas iniciais da discussão 
sobre o acesso à Justiça no Brasil foram 

vencidas. Hoje, a idealização e implemen-
tação de soluções mais informais e céleres, 
como os juizados especiais, por exemplo, 
são realidade e já avançam para uma aná-
lise crítica de sua efetividade. Há, de forma 
aproximada, 12 mil juizados especiais no 
Brasil. Essa estrutura ampliada pode ser 
parte da explicação sobre o crescente aces-
so à Justiça", afirmou Joaquim Barbosa.

O ministro alertou que o Judiciário 
não tem conseguido atender à crescente 
demanda, mesmo tendo registrado, entre 
2011 e 2012, aumento de despesas de 
7,2% e elevação de 34% nos gastos com 
informática. Ele destacou também que nes-
se mesmo período o número de magistra-
dos amentou 3,2%.

O ministro observou que, embora o Ju-
diciário tenha o dever constitucional de res-
ponder às demandas, a crescente litigância 
no País não é um problema só da Justiça. 

 Missa de 30º Dia 
Os servidores Fátima e Patricia Fa-

rias, João Mota e Ana Cláudia Xará con-
vidam os colegas e magistrados para a 
Missa de 30º dia do falecimento de sua 
mãe e sogra Eurides Farias, a ser ce-
lebrada no sábado, 19/10, às 18h, na 
Igreja da Vitória.

Servidor lança livro
O servidor Emerson de Aguiar Souza, da 

2ª Vara,  lançou a obra jurídica Direito Pú-
blico – Estatal e Internacional pela Editora 
Clube dos Autores, no dia 9/10.

 Trata-se de um conjunto de aborda-
gens envolvendo temáticas de relevo atu-
ais, abrangendo aplicação de conceitos de 
Direito do Estado e Direito Internacional. 
A obra está disponível para venda, no site 
da editora: www.clubedosautores.com.br, 
bem como nas  livrarias.
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Campanha CAB + VERDE 
Entre 14 e 18 de outubro, as pessoas podem levar materiais recicláveis para os stands 

da campanha no CAB, ajudando as cooperativas de reciclagem, para as quais todo ma-
terial recolhido será doado. Todos os resíduos recicláveis serão convertidos em descontos 
nas contas de energia do Hospital Aristides Maltez. 

Nos dias 14 e 15 o stand ficou no prédio do Tribunal de Justiça; nos dias 16 e 17, no 
TRE; e no dia 18, o stand ficará no prédio da SUCAB.


