
Fortaleza
8 FORTALEZA - CE, QUINTA-FEIRA - 4 DE JUNHO DE 2009

< EM 2ª INSTÂNCIA > Dado é da pesquisa da CNJ. O 
estudo também mostrou que o ano de 2009 já começou com um 
estoque de 1.106.963 processos que não foram concluídos em 2008 

89,9% dos 
processos no TJ 
estão pendentes 

Yanna Guimarães 
da Redação  

O s números da Justi-
ça mostram que a si-
tuação do Ceará não 

é boa. De todos os proces-
sos que estão tramitando no 
Tribunal de Justiça Estadu-
al, 89,9% estão pendentes, ou 
seja, ainda não foram julga-
dos em segunda instância. 
Para se ter uma ideia, a média 
nacional é de 42,5%. O dado 
foi revelado pela pesquisa 
“Justiça em Números” 2008, 
elaborada pelo Departamen-
to de Pesquisa Judiciária do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e divulgada esta sema-
na. O relatório também mos-
trou que o ano de 2009 já co-
meçou com um estoque de 
1.106.963 processos em anda-
mento em todo o Ceará, nú-
mero que deixou o Estado em 
10º no ranking brasileiro.  

O Ceará liderou também o 
ranking da quantidade de pro-
cessos para cada magistrado. 
São 4.282 casos para cada juiz. 
Já o estado do Acre, último 
da lista, tem a menor carga 
de trabalho por juiz, com 391 
processos. A pesquisa revelou 
também que existem 4,4 ma-
gistrados por 100 mil habitan-
tes no Estado. O número é 
menor que a média nacional 
(5,9) e fez com que o Ceará fi-
casse em 24º lugar. O Espíri-
to Santo obteve o melhor índi-
ce, com 12,9 magistrados para 
cada 100 mil habitantes. 

Outro dado apresentado 
pelo CNJ é a quantidade de 
dinheiro gasto com Justiça 
por habitante. O valor médio 
gasto no Estado é de R$ 56,61, 
enquanto a média nacional é 
de R$ 100,56. No Distrito Fe-
deral, lugar que mais gasta no 
País, esse valor chega a R$ 
423,31. Para Hélio Leitão, pre-
sidente da Ordem dos Advo-

gados do Brasil Seção Ceará 
(OAB-CE), a radiografia tra-
çada pelo CNJ fortalece a 
convicção de que o poder ju-
diciário no Ceará precisa se 
tornar uma política prioritá-
ria de governo. “Mais magis-
trados, mais servidores, mais 
equipamentos. Tudo isso é 
necessidade. Sem isso, a mo-
rosidade processual continu-
ará a vitimar a cidadania, con-

> A taxa de congestionamento 
(os 89,9% dos processos que 
estão pendentes, no caso do 
Ceará) significa que, de cada 
100 processos em segunda 
instância da Justiça estadual, 
89,9 ainda não foram julgados. 
 
> O Ceará teve os piores 
resultados nos processos de 
segunda instância (89,9% de 
processos pendentes e carga 
de trabalho por juiz de 4.282 
casos). São processos em que 

há recurso contra decisões de 
juízes de primeira instância e 
casos de competência originária. 
Casos de segunda instância são 
os que entram com recursos, 
depois primeiro julgamento. 
 
> No geral, o judiciário brasileiro 
começou o ano de 2009 com 
um estoque de 70.128.605 
processos em tramitação do 
ano de 2008 - dois milhões 
a mais que em 2007, quando 
havia 67,7 milhões. 

SAIBA MAIS 

> PROCESSOS ACUMULADOS 
DE 2008 PARA 2009 

Novos Talentos abre inscrições    
CURSO 

O Grupo de Comunicação 
O POVO está com inscri-
ções abertas para o 6º curso 
Novos Talentos. A iniciati-
va é destinada a estudantes 
de jornalismo que estejam 
cursando o sexto, sétimo ou 
oitavo período no segundo 
semestre deste ano. Podem 
se inscrever alunos de qual-
quer uma das faculdades de 
comunicação do Ceará.  

 Os interessados devem 
acessar a página do 
curso no O POVO Onli-
ne (www.opovo.com.br/no-
vostalentos) e preencher a 

ficha de inscrição disponibi-
lizada. O  prazo vai  até 3 de 
agosto  próximo. 

Desde 2007, Novos Talen-
tos vem abrindo oportuni-
dade de treinamento sobre 
aspectos práticos e teóri-
cos da profissão de jor-
nalista, de modo a prepa-
rar novos profissionais para 
atuarem nos meios impres-
so e eletrônico. O curso é 
promovido pelo Grupo de 
Comunicação O POVO e 
Fundação Demócrito Rocha 
(FDR), com organização da 
Universidade Corporativa O 

POVO (UniOPOVO). 
A partir das inscrições 

recebidas, os responsáveis 
pelo curso farão a seleção 
para definir os candidatos 
que serão submetidos as ava-
liações e treinamentos que 
compoem o processo. 

 
CURSO NOVOS TALENTOS 
Inscrições : Até  3/8/09. 
O curso é destinado a 
estudantes de jornalismo. 
 

SERVIÇO

> JUSTIÇA ESTADUAL 
Taxa: 74% 
Primeiro grau: 80,5% 
Tribunais de Justiça: 45,4 
 
> JUSTIÇA FEDERAL 
Taxa: 58,1% 
Primeiro grau: 78% 
Tribunais Regionais: 60,5% 
 
> JUSTIÇA DO TRABALHO 
Taxa: 46,7%. 
Primeiro grau: 63,4% 
Tribunais regionais: 34,2% 

R$ 56 

4.282 

É O VALOR MÉDIO GASTO NO ESTADO 
EM JUSTIÇA, ENQUANTO A MÉDIA 
NACIONAL É DE R$ 100,56. NO DISTRITO 
FEDERAL, CHEGA A R$ 423,31. 

CASOS É A MÉDIA DE PROCESSOS EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA PARA CADA JUIZ 
NO CEARÁ, QUE LIDERA A LISTA. O ACRE 
TEM A MENOR CARGA DE TRABALHO POR 
JUIZ, COM 391 PROCESSOS. 

NÚMEROS 

O vice-presidente da ACM 
enfatiza que Fortaleza está 
praticamente desde 2001 sem 
criar um novo cargo de juiz. 
“Com exceção da unidade de 
violência doméstica. Se você 
compara o aumento da popu-
lação, de litigiosidade, é hu-
manamente impossível que se 
dê vazão à quantidade de pro-
cessos. Isso gera insatisfação 
da população, é violação dos 
direitos”. Para ele, é preciso 
que haja mais investimento 
por parte do Executivo, que 
libera os recursos para o Ju-
diciário. “Esse problema deve 
ser motivo de extrema pre-
ocupação dos dois poderes. 
Hoje, as pessoas sabem quan-
do entram na Justiça, mas não 
sabem quando vão sair”.  
>> O presidente do Tribunal de Justiça 
do Ceará, desembargador Ernani Bar-
reira Porto, viajou a Brasília para a di-
vulgação da pesquisa e não pode falar 
com O POVO sobre quais as providên-
cias que o órgão irá tomar para me-
lhorar a justiça do Estado.  

correndo para o descrédito 
do poder judiciário”.  

Segundo ele, os dados re-
velam que o Ceará - mesmo 
se for considerado o contexto 
nacional - tem uma Justiça de 
má qualidade. Marcelo Rose-
no, vice-presidente da Asso-
ciação Cearense de Magistra-
dos (ACM), acredita que o 
problema é que falta investi-
mentos e de juízes. “Temos 
uma grande carência, conti-
nuamos com o número muito 
aquém da média nacional. 
Somos uma das unidades da 
federação que continua gas-
tando menos com a Justiça”. 
Marcelo destaca que todos 
esses problemas juntos ocasi-
onam o acúmulo de proces-
sos. “A gente vê esse resulta-
do com muita preocupação”.  

FONTE: Pesquisa CNJ 

CONGESTIONAMENTO  

1º São Paulo 23.059.896 
2º Rio Grande   
do Sul   
3º Minas Gerais 4.357.879 
4º Paraná 3.509.514 
5º Rio de Janeiro 2.889.924 
6º Bahia 2.790.508 
7º Santa Catarina 2.617.989 
8º Pernambuco 2.115.809 
9º Goiás  1.597.972 
10º Ceará 1.106.963 

5.526.386 

>> FALE COM A GENTE 
yanna@opovo.com.br 


