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Hoje: Christiane Nassar Pinho (Alagoi-
nhas), Diane Nassar Pinho (15ª Vara), 
Sara Fonseca Lima (NUCJU) e Tha-
ís Almeida Santos (Turma Recursal). 
Amanhã: Claudia Cristina Rebello de 
Castro (NUCOI), Helen Crystina Pa-
trocínio dos Reis (Ilhéus), Gabriela da 
Graça Hollatz (Teixeira de Freitas), Ro-
quison Andrade de Oliveira (Feira de 
Santana) e Maria Luiza Silva (Delta).
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Por que é difícil 
parar de fumar?

A presença da nicotina na massa 
cinzenta diminui a produção natu-
ral de neurotransmissores que dão 
a sensação de prazer, como a dopa-
mina e a serotonina. 

Sem contar tanto com elas, para 
o corpo voltar a se sentir bem, ele vai 
precisar da droga. A forte sensação 
de desprazer e outros sinais desagra-
dáveis que ocorrem na ausência de 
nicotina é a síndrome de abstinência, 
um dos fatores que mais dificultam 
parar de fumar. Quem consumia um 
maço por dia, por exemplo, enfrenta 
umas 20 crises de estresse diaria-
mente por falta dessa substância. 

Isso sem falar na dependência 
psicológica, a falta que faz o velho 
hábito de estar com o cigarro por 
perto. Não é à toa que a maioria dos 
tabagistas simplesmente não con-
segue se livrar do vício na primeira 
tentativa. 80% dos que param pra 
valer só são bem-sucedidos após 
tentar cinco vezes. Por isso, se você 
já tentou apagar o cigarro do seu co-
tidiano sem sucesso, não desista.

A medicina está cheia de alter-
nativas para quem quer se livrar do 
tabagismo: medicamentos, trata-
mentos, pastilhas e adesivos. Mas, 
na hora de apagar pela última vez 
o mal afamado cigarro, muita gente 
ainda esbarra em difculdades. Mas 
isso não é motivo para continuar fu-
mando. O segredo está em mudar 
hábitos de vida, buscar acompa-
nhamento médico e planejar uma 
boa estratégia.

Leia mais a respeito nas próxi-
mas edições do JFH.

 

Pensando em
Qualidade

de Vida...

Censo do Judiciário já foi respondido por 
mais de 50% dos servidores de 30 tribunais

Em 30 tribunais de todo o país, o Cen-
so Nacional do Poder Judiciário - elabo-
rado pelo Conselho Nacional de Justiça 
- já foi respondido por mais de 50% dos 
servidores até terça-feira, 17/9. A Justi-
ça Militar de São Paulo e do Rio Grande 
do Sul foi além e ultrapassou 85% de 
questionários preenchidos, apresentan-
do 87,32% e 85,11%, respectivamente, 
das pesquisas finalizadas. 

Entre os TREs, destacam-se o do Pa-
raná, com 75,73%, o do Rio de Janei-
ro, com 74,29%, e o de São Paulo, com 
62,73% do preenchimento de respostas.

Dos 16 TRTs, cinco atingiram mais 
de 50% do total. Foram o TRT do Rio 
de Janeiro, Maranhão, Roraima e Acre, 
Paraíba e Paraná 

Mais da metade dos servidores de 
sete Tribunais de Justiça também parti-
ciparam da pesquisa. Encabeça a lista 
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (TJRS), com 63,80%. Na sequên-
cia, vêm o do Mato Grosso do Sul, com 
63,24%; o de Roraima, com 61,92%; o 
de Pernambuco, com 58,99%; o do Pa-
raná, com 56,03%; o de Tocantins, com 
54,72%; e o da Bahia, com 51,82%.

O Censo mapeará detalhes sobre o 
servidor, como o número de pessoas com 
alguma deficiência (visual, motora, men-
tal ou auditiva). Isto é fundamental para 
formulação de políticas públicas voltadas 
a esse público.

Algumas perguntas podem ir além e 
contribuir para uma avaliação mais real 
sobre o Poder Judiciário. No bloco de 
questões que se referem à motivação 
em relação ao trabalho, o servidor será 
questionado se sente orgulho de onde 
trabalha; se considera bom o resultado 
da prestação jurisdicional oferecido pelo 
órgão e até se, nos últimos tempos, lem-
bra-se de ter tido idéia ou solução inova-
dora para melhorar seu dia a dia.

A divulgação das informações sobre 
os servidores será focada apenas em 
dados estatísticos que serão confronta-
dos com o Censo do IBGE. Um ques-
tionário específico será distribuído em 
breve aos magistrados, para que estes 
respondam ao Censo. 

Na edição 158 do
Primeira Região na TV
 Escolhida logo oficial do aniversá-

rio de 25 anos do TRF da 1ª Região;  
Sistema de transmissão de julgamentos 
do Tribunal passa por atualização;  
Participe do censo do poder judiciário; 
 A Seção Judiciária de Goiás come-
mora 45 anos de criação e ganha nova 
turma recursal.  Participe enviando e-
mail para o endereço: primeiraregiaona-
tv@trf1.jus.br.

Justiça brasileira julga 88% 
dos processos abertos em 2013

Dos 9,168 milhões de novos proces-
sos abertos até 24 de julho deste ano, 
foram julgados 8,073 milhões, o que 
corresponde a 88% do total. Com isso, 
os tribunais tentam tornar a Justiça mais 
rápida e, atingir a primeira das 19 metas 
estabelecidas pelo Judiciário para 2013.

A Meta 1 prevê que, ao longo do ano, 
os tribunais devem julgar número de 
processos maior do que os ajuizados. O 
principal objetivo da proposta é motivar 
o Poder Judiciário a reverter o constante 
aumento do número de casos, reduzindo 
o estoque de processos em tramitação.

Apesar do resultado, o CNJ aponta a 
necessidade de investimentos em tecno-

logia e na conciliação, para que o Judi-
ciário reduza o número de processos à 
espera de julgamento. Se for mantido o 
ritmo atual, a quantidade de processos 
em trâmite tende a chegar a 91 milhões, 
1 milhão a mais do que em 2011.

Balanço preliminar com os resultados 
alcançados em relação a algumas das 
metas do ano foi divulgado no dia 11/9, 
durante reunião preparatória para o 7º 
Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
quando presidentes dos 91 tribunais bra-
sileiros, sob a coordenação do CNJ, vão 
estabelecer as ações prioritárias da Justi-
ça para 2014 e o Planejamento Estratégi-
co Nacional para o período 2015/2019.


