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Raio X da Justiça 
Brasileira

O Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) acaba de 

divulgar a 14ª edição de 

seu anuário, “Justiça 

em Números”, relatando 

as atividades de todo 

o sistema judicial 

brasileiro no ano de 

2017

O Poder Judiciário con-
sumiu, em 2017, mais 
de R$ 90 bilhões, o 

que corresponde a 2,59% do 
orçamento geral da União (3,5 
trilhões). Os 18 mil magistra-
dos, que preenchem 86% dos 
cargos existentes, julgaram 
ao longo do ano cerca de 31 
milhões de processos, ou seja, 
um aumento de 8% em relação 
aos processos inaugurados ao 
longo do ano anterior. 

Mesmo com o crescimento 
na produtividade, que atingiu a 
marca de 2,3% no período, o es-
toque de processos subiu 0,3% 
em relação ao ano de 2016, 
fechando 2017 com mais de 80 
milhões de processos penden-
tes de julgamento. Apesar de o 
número de processos baixados 
ter sido superior a quantidade 
de novos casos – pela primeira 
vez desde a instalação do CNJ 
– o estoque não reduziu, mas 
cresceu ligeiramente (0,4%). 

Entre os anos de 2009 e 2017, 
o crescimento do estoque de 
processos atingiu 31,9%, com 
o incremento de mais de 19 
milhões de processos ao esto-
que pendente de julgamento. 
Isso signifi ca que, mantendo a 
produtividade atual, se o Judi-
ciário “fechasse as portas” para 
novos casos e não aceitasse 
outros processos até julgar os 
existentes, levaria 2,54 anos 
para zerar o estoque existente.

A rigor, 12,5 mil em cada 100 
mil brasileiros inauguraram um 
novo processo no ano de 2017. 
O estado mais beligerante foi 
Mato Grosso, onde o índice foi 
de 14.579/100.000, e o menos 
demandante foi o Pará, com ín-
dice de 3.155 para cada 100 mil 
habitantes. Cada magistrado 
brasileiro julgou, em média, ao 
longo do ano, 1.844 processos, 
sendo a maior produtividade 
verifi cada no Rio de Janeiro, 
com 3.321, e a menor no Ceará, 
com 908 processos julgados 
por magistrado.

A taxa de congestionamento 

do Judiciário Brasileiro é de 
74,5%. Cada juiz tem em média 
4.407 processos em estoque, 
pendentes de julgamento. Na 
justiça estadual, todavia, esse 
estoque corresponde a 8.224 
casos para cada juiz. O Rio 
de Janeiro é o campeão com 
21.519 casos para cada magis-
trado. E o Estado do Amapá 
é o que apresenta o menor 
estoque, com 2.646 processos 
pendentes para cada juiz.

O tempo médio de trami-
tação de um processo, com-
preendendo a primeira e a 
segunda instância, tem sido de 
quatro anos e cinco meses. O 
estado mais lento tem sido o 
Rio Grande do Norte, onde um 
processo tem consumido dez 
anos e 11 meses em primeiro 
grau e mais 13 meses na se-
gunda instância. O mais veloz 
tem sido o estado de Sergipe, 
consumindo 18 meses para 
atravessar ambas as instâncias.

Desde a criação do CNJ e 
o estabelecimento de metas, 
índices de produtividade e 
classifi cação de efi ciência, mui-
tas melhoras foram notadas no 
judiciário brasileiro, mas ainda 
está muito distante de um ho-
rizonte ideal ou de, no mínimo, 
desejável. Se observarmos que 
cada juiz estadual do Rio de 
Janeiro julgou em média 3.621 
processos, em um ano que teve 
245 dias úteis (110 fi nais de 
semana e 16 feriados), conclui-
remos que cada um julgou, em 
média, 14,77 processos por dia 
(sem levar em conta as férias 
e recessos forenses). 

Um desempenho humana-
mente impossível, visto que 
não haveria tempo hábil para a 
leitura da história de cada uma 
das partes, a compreensão do 
enredo, a análise e a valoração 
das provas produzidas, bem 
como o ato de proferir sen-
tenças justas para cerca de 15 
processos a cada dia.

Melhoramos muito na quan-
tidade, não resta dúvidas. Mas 
no que se refere à qualidade, 
infelizmente, não dá para exigir 
- e nem esperar - grande coisa.

 
(*) - É presidente da Anadem 

(Sociedade Brasileira de Direito 
Médico e Bioética), advogado 

especialista em Direito Médico e 
Odontológico e autor das obras: 

O pensamento jurisprudencial 
brasileiro no terceiro milênio sobre 

erro médico; e Erro médico e 
judicialização da medicina.

Raul Canal (*)

Bolsonaro envia recado a 
Salvini e fala de Battisti

O presidente eleito do Brasil, 
Jair Bolsonaro, comentou na 
manhã de sexta-feira (14), 
via Twitter, a ordem de prisão 
emitida pelo ministro Luiz Fux, 
do STF, contra o italiano Cesare 
Battisti. “Obrigado pela conside-
ração de sempre, Senhor Minis-
tro do Interior da Itália. Que tudo 
seja normalizado brevemente no 
caso deste terrorista assassino 
defendido pelos companheiros 
de ideais brasileiros! Conte 
conosco!”, escreveu Bolsonaro, 
arriscando-se no italiano, nas 
redes sociais.

A referência ao ministro e 
vice-premier da Itália, Matteo 
Salvini, veio após o político pe-
dir, mais uma vez, ajuda de Bol-
sonaro para extraditar Battisti. 
“Uma prisão perpétua cumprida 
curtindo a vida, nas praias do 
Brasil, diante das vítimas, me 
deixa irritado! Darei grande 
mérito ao presidente Jair Bol-
sonaro se ajudar a Itália a fazer 
justiça, ‘presenteando’ Battisti 
com um futuro na prisão da 
pátria”, disse Salvini, também no 
Twitter. Bolsonaro já anunciou 
em várias ocasiões que gostaria 
de extraditar Battisti como um 
“presente” para a Itália (ANSA). 

Decisão sobre 
Battisti ‘era 
esperada’ há 1 ano

A ex-deputada ítalo-brasi-
leira, Renata Bueno, disse na 
sexta-feira (14) que a decisão 
de prender e extraditar o ex-
-guerrilheiro Cesare Battisti, 
condenado na Itália à prisão 
perpétua por quatro assassi-
natos cometidos na década de 
1970, “já era esperada por mais 
de um ano”.

Em 27 de novembro de 2018, 
Renata juntamente com o de-
putado Rubens Bueno Brasil 
(presidente do grupo parla-
mentar Itália-Brasil) tiveram 
uma reunião com a ministra do 
STF, Carmen Lúcia, em Brasília, 
que confi rmou a conclusão do 
procedimento judicial, reabrin-
do assim a possibilidade de con-
tinuar o processo de extradição 
ou expulsão do terrorista”, diz 
o texto. Além disso, Renata 
ressalta que durante todo o seu 
mandato, entre 2013 e 2018, 
ela se empenhou diretamente, 
tanto na Itália quanto no Brasil, 
para a resolução do caso.

Segundo a nota, mesmo Bat-
tisti estando desaparecido, as 
“autoridades brasileiras estão 
se movimentando fortemente 
para garantir que o presidente 
da República, Michel Temer, 
possa dar defi nitivamente pros-
seguimento ao ato político de 
expulsão como “persona non 
grata” no território nacional” 
(ANSA).

O futuro ministro da Secreta-
ria de Governo, general Carlos 
Alberto Santos Cruz, disse hoje 
(14) que o caso do italiano Cesa-
re Battisti não deve ser aborda-
do como uma questão política. 
Segundo ele, a avaliação deve 
ser jurídica. “É um desgaste 
desnecessário para um país 
que tem tanto problema como 
o nosso fi car se desgastando 
com uma discussão política de 
um fato criminoso”, afi rmou.

Para o general, é a Justiça 
que tem de defi nir o destino do 
italiano. Ele disse que a Justiça 
julgou Battisti e o considerou 
criminoso e que, por isso, não 
vê aí um caso político. “Vejo o 
caso de um criminoso que foi 
julgado e foi considerado cri-
minoso, foi responsável pelos 
crimes e tem que responder 
na Justiça, só isso. Não vejo 
decisão política. Vejo decisão 
policial, uma decisão de Justi-
ça, de recolher aquele que foi 
condenado”.

Futuro ministro da Secretaria de Governo,

general Carlos Alberto Santos Cruz.
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O senador Cristovam Buar-
que (PPS-DF) fez um balanço 
de seu mandato e destacou sua 
luta em favor de uma educação 
de qualidade.

“Eu posso dizer que, dos 744 
senadores eleitos no Brasil 
desde 1988, eu sou o campeão 
em leis: 21 leis. O segundo tem 
17, é o senador Crivella [atual 
prefeito do Rio]. E, dos 1.544 
eleitos desde 1946, eu sou o 
segundo. Então, eu vim aqui 
para fazer leis. Fiz”.

O parlamentar reiterou a 
ideia de que somente através 
da federalização a educação vai 
melhorar de forma consistente, 
pois na prática cada município 
tem seu microssistema edu-
cacional, sofrendo com a falta 
de recursos. Nesse aspecto, 
lembrou ter dado sua contri-
buição, ao propor e conseguir 
que fosse aprovado o primeiro 
piso nacional para o salário do 

professor. E acrescentou que é 
uma das leis de sua autoria que 
mais o orgulham.

Ele garantiu que continuará, 
fora do Senado, sua luta “pela 
educação e por um Brasil me-
lhor”. Disse que seu discurso 
não era uma despedida, pois 
apenas “trocará de trincheira”, 
obedecendo ao povo, que não 
o reelegeu. Ele admitiu que ser 
difícil, para ele, depois de 16 
anos como senador, represen-
tar a renovação, que o eleitor 
tanto buscou no último pleito.

Cristovam destacou que 
um país melhor signifi ca um 
Brasil com alta renda social e 
bem distribuída, diferente do 
que acontece hoje. O senador 
afi rmou que o caminho para 
obter isso não é colocar a prio-
ridade apenas na condução da 
economia, mas na educação de 
excelência para todos, ricos e 
pobres (Ag.Senado).

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF).

Waldemir Barreto/Ag.Senado

A Constituição Brasileira foi a terceira no 
mundo a ter um capítulo sobre meio ambiente. 
Veio depois da espanhola e da portuguesa e 
inspirou outras Constituições, em especial de 
países da América Latina e do Leste Europeu. 
De acordo com o ex-deputado Fábio Feld-
mann, que articulou a Frente Verde durante 
a Constituinte, isso só foi possível porque o 
meio ambiente não foi uma pauta exclusiva da 
esquerda. Tinha apoio também de parte do Cen-
trão: “Formamos uma frente suprapartidária, 
de cerca de 200 deputados e senadores, que 
foi fundamental. Conseguimos neutralizar o 
Centrão com gente que era do Centrão”, conta.

Além das alianças e da negociação, Feldmann 
conta que a atuação de Chico Mendes no Acre 
também criou um momento oportuno para a 
pauta do meio ambiente. O ecologista e presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Xapuri, no Acre, foi morto a tiros em 22 de 
dezembro de 1988, a mando de um fazendeiro.

Segundo Feldmann, a Constituição brasileira 
foi a primeira no mundo a tratar dos direitos dos 
animais, ao proibir a crueldade contra eles. Hoje, 
o mundo já avançou nessa questão e já há países 
discutindo se os animais devem ter os mesmos 
direitos que os humanos. Na Argentina, por exem-
plo, houve um caso em que foi dado um habeas 
corpus a uma chipanzé presa no zoológico, para 
que ela fosse transferida a um santuário.

Fábio Feldmann, consultor,

ex-deputado federal.
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O ministro Edson Duarte 
informou que o país 
não apenas cumpriu 

como antecipou sua meta nessa 
área, já atingindo o resultado 
esperado para 2020. Apesar 
das conquistas, a comitiva de 
senadores que viajou para Ka-
towice, na Polônia, demonstra 
receio com o futuro da atuação 
ambiental brasileira. 

Os parlamentares temem 
que a linha de atuação do país 
seja revertida dependendo das 
posições a serem adotadas pelo 
próximo governo.

Segundo o MMA, entre julho 
de 2017 e agosto de 2018 o 
Brasil conseguiu uma absorção 
de 1,28 bilhão de toneladas de 
gases causadores do efeito es-
tufa. Com esse número, o país 
superou a redução de 38% das 
suas emissões desde 2005, meta 
esperada apenas para 2020.

Medidas de organização do 
uso da terra foram responsáveis 
pela absorção de 538 milhões 
de toneladas de carbono. Essas 
medidas incluem o estabeleci-
mento de áreas de unidades 
de conservação, de áreas de 
preservação permanente e 

Parlamentares brasileiros participam da 24ª edição do encontro da COP24,

na cidade de Katowice, na Polônia.
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Brasil antecipa meta de 
redução de emissões, mas 

senadores temem pelo futuro
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) aproveitou a COP-24 para anunciar os números mais recentes 
de emissões de gases poluentes pelo Brasil, referentes ao período entre 2017 e 2018

de reservas legais. O número 
também tem a participação de 
propriedades privadas inscritas 
no Cadastro Ambiental Rural, 
que devem destinar parte do 
seu terreno à preservação 
ambiental. Mais de 90% dos 
imóveis do campo estão ca-
dastrados. 

Os senadores que participa-
ram das atividades da COP-24 
entendem que os resultados 
alcançados pelo Brasil são a 

culminação de anos de esforços 
ambientais bem-sucedidos. No 
entanto, eles retornam a Bra-
sília preocupados com a conti-
nuidade desse trabalho. Para os 
parlamentares, a política que 
deve ser adotada para o meio 
ambiente a partir de 2019 pode 
colocar em risco a participação 
brasileira na cooperação global.

João Capiberibe (PSB-AP) 
foi direto ao ponto. “Estamos 
voltando para o Brasil com um 

certo pessimismo em relação à 
participação do nosso país. O 
Brasil é uma potência ambiental 
e parece que está renunciando 
a isso”. Ele destacou que deixa 
o evento satisfeito com o resul-
tado das negociações entre os 
países, que estão estabelecendo 
o “livro de regras” para cumpri-
mento das metas do Acordo de 
Paris. Em relação ao futuro do 
Brasil, porém, há “apreensão 
no ar” (Ag.Senado).

Constituição inovou em meio 
ambiente e nos direitos dos animais

Neste momento em que o mundo está reunido 
na Conferência do Clima, pós-saída dos Estados 
Unidos do Acordo de Paris, Feldmann critica 
as pressões por retrocesso na área de meio am-
biente. “Há no mundo um período de tentativa 
de retroceder em várias matérias, inclusive na 
área de meio ambiente. Acho difícil que isso 
venha a acontecer, mas há no ar alguma coisa 
nessa direção”, afi rma (Ag.Senado).

Cristovam Buarque 
defende a federalização 

da educação

Battisti é ‘assunto’ do Judiciário,
e não da política

Santos Cruz, cuja pasta 
também será o responsável 
pelo Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), que trata 
das concessões e privatizações 
no governo federal, adiantou 
que pretende manter no cargo o 
secretário especial da Secreta-
ria, Adalberto Vasconcelos. Ao 

elogiar o corpo técnico atual do 
PPI, Santos Cruz acrescentou 
que credibilidade e qualidade 
técnica são fundamentais para 
a área que será “ tratada com 
o máximo de transparência e 
confi abilidade”, sem qualquer 
dúvida sobre qualidade técnica 
e moral de sua equipe (ABr).


