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Terceira Turma comemora
redução em 80% dos processos
A Divisão da Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) acaba de atingir uma
das suas principais
metas: chegar ao
número mínimo
possível de
processos judiciais
em tramitação. A
Turma alcançou, no
período de um ano
e meio, a redução
de 80% dos processos, passando de
7.629 em 31 de dezembro 2008 para
1.573 em junho de 2010. Segundo
dados estatísticos da Secretaria
Judiciária, a Terceira Turma, de
janeiro de 2009 a maio de 2010,

julgou, entre acórdãos e decisões
monocráticas,  27.167 processos, sendo
publicados 22.370. O diretor da Divisão,

Geraldo Xavier, afirmou que
além da diminuição do número
de processos em tramitação, a
Turma reduziu também o número
de petições para juntada: “De
uma média de 12 mil petições
anuais, existem apenas 120
petições para serem juntadas”
contabilizou o diretor. A Divisão

funciona com 13 servidores e 4
estagiários. A conquista está vinculada às
metas gerais estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça: Meta 4-
lavrar e publicar todos os acórdãos em
até 10 dias após a sessão de julgamento.

Corregedoria
promove encontro
de juízes
O Corregedor
Regional da 5ª
R e g i ã o ,
desembargador
federal Manoel
Erhardt, se
reune hoje com os
juízes das varas de execuções fiscais
dos estados que compõem a 5ª Região.
Os magistrados vão debater estratégias
para o cumprimento da Meta 3 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
que pretende reduzir em 10% o acervo
de processos na fase de cumprimento
ou de execução e em 20% o acervo de
execuções fiscais. O encontro acontece
na Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5) e conta com a
presença do gestor executivo das metas
de 1º grau, Fábio Paiva.

Judiciário se prepara
para melhor atender
usuários de drogas

Juízes, servidores e colaboradores
do Poder Judiciário de todo Brasil
serão capacitados para aprimorar o
atendimento da Justiça a usuários e
dependentes de drogas envolvidos
em processos criminais. A iniciativa
é resultado de uma parceria entre o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e a Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas (Senad), vinculada ao
Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), da Presidência da República.
O curso, que deverá ter início em
agosto, abrirá inscrições em julho.
Entretanto, como as vagas são
limitadas, serão realizadas pré-
inscrições até o próximo dia 25, na
Internet  pelo endereço eletrônico:
www.cnj.jus.br/cursosobredrogas

A Justiça Federal deve seguir o
entendimento consolidado no
Supremo Tribunal Federal (STF),
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e Superior Tribunal de Justiça (STJ)
acerca da ampliação do prazo de
cumprimento do estágio probatório

do serviço público de dois para três anos.
O entendimento foi consolidado pelo
Conselho da Justiça Federal, atendendo
à consulta formulada pelo Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. De
acordo com o relator da matéria,
desembargador federal Luiz Alberto

Gurgel de Faria, a questão foi pacificada
nas cortes superiores, tendo em vista a
alteração promovida pela Emenda
Constitucional n° 19/98 no conteúdo do
artigo 41 da Constituição Federal. O
dispositivo trata do aumento do prazo
para a aquisição da estabilidade no
serviço público.

Servidor da Justiça Federal tem três anos de
estágio probatório


