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CJF e TRF5 promovem seminário
internacional Brasil-Alemanha
O Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal
(CEJ/CJF), o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região e a Escola
de Magistratura Federal da 5ª
Região realizam de 07 a 09 de
outubro, em Recife, o Seminário
Internacional Brasil-Alemanha.
O evento será aberto pelo
ministro Ari Pargendler,
presidente do STJ/CJF, e é destinado a pro-
mover o debate sobre o Processo Civil apli-

cado ao Direito Privado e Público,
Direito Constitucional e Administrativo
na Alemanha. Além de fornecer
conteúdo para que juízes brasileiros
possam se voltar para a própria
realidade e exercer uma crítica com-
parativa mais rica, o curso ainda vai
estimular o debate sobre o projeto
do novo Código de Processo Civil
brasileiro. Os interessados em parti-

cipar devem se inscrever no site (http://
portal.cjf.jus.br/cjf) até o dia 30 deste mês.

País tem quase 90 milhões
de processos em tramitação
A Justiça brasileira - Justiça Federal, do Tra-
balho e Justiça Estadual - recebeu, no ano
passado, 25,5 milhões de novos processos,
1,28% a mais do que em 2008. Somando-
se ao estoque de ações ajuizadas em anos
anteriores, tramitaram 86,6 milhões de pro-
cessos nos três ramos da Justiça em 2009,
segundo levantamento do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). Os dados fazem parte
da pesquisa Justiça em Números, elabora-
da pelo Departamento de Pesquisas Judici-
árias do CNJ, e foram divulgados nesta
terça-feira (14/09), pelo presidente do CNJ
e Supremo Tribunal Federal (STF), ministro

Cezar Peluso. A situação é mais grave na
fase de execução, quando a taxa de conges-
tionamento chega a 80% na Justiça Federal
e a 90% na Estadual. A meta 1 deste ano
prevê o julgamento de quantidade equiva-
lente ao número de novos processos e mais
uma parte do estoque. As exceções são os
TRFs da 3ª e 5ª Regiões, que baixaram,
respectivamente, 15,7% e 5,3% a mais do
que o número de novos processos.

20ª Vara Ceará fará
leilão judicial de
bens penhorados
A 20ª Vara Federal realizará, de 23
de setembro a 07 de outubro des-
te ano, às 13h30, leilão de bens penhora-
dos relativo a processos de execução fis-
cal. O primeiro leilão acontecerá na sala
de treinamentos da Justiça Federal no
Ceará e o segundo será no auditório. Na
primeira data, serão aceitos lances por
preço igual ou superior ao valor da
avaliação. Na segunda data, serão
respeitados lances de qualquer valor, no
limite de 50% do valor da avaliação. No
leilão, serão oferecidos imóveis, automó-
veis, motocicletas, barcos de pesca,
máquinas e equipamentos. Os imóveis
estão avaliados entre R$ 15 mil e R$ 30
mil, os veículos variam entre R$ 900 e R$
2.200 e os móveis na faixa de R$ 3,3 mil.

OAB entrega lista para três vagas no STJ
O presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, entre-
gou ao presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Ari Pargendler, as listas de
advogados das quais sairão os nomes de
três novos integrantes da Corte. Ainda
não foi marcada a sessão plenária em que
o STJ analisará os nomes apresentados
pela OAB. Dos 33 ministros que compõem

o Tribunal, onze são escolhidos dentre ad-
vogados e membros do Ministério Públi-
co, alternadamente, conforme determina a
Constituição Federal. As vagas a serem
preenchidas agora pertencem à cota da
advocacia e foram abertas com as apo-
sentadorias dos ministros Antônio de
Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de Bar-
ros e Nilson Naves.

Curso online
sobre Direito
inscreve até hoje
Os servidores do Conselho da
Justiça Federal (CJF) e da Justiça
Federal interessados em realizar o
curso online Introdução ao Direito,
Estrutura e Competência da Justiça
Federal podem fazer a inscrição no
site do CJF, no link Portal do
Desenvolvimento, até hoje. O curso,
promovido pelo Centro de Estudos
Judiciários (CEJ) do CJF, acontecerá
de 22/09 a 27/10, com carga horária
de 30 horas/aula. O objetivo é ofere-
cer aos servidores sem formação
jurídica estudos sobre os ramos do
Direito e suas classificações, o
sistema judiciário brasileiro e a
competência da Justiça Federal.
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Pargendler


