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Dia     da Renovação Espiritual
Dia     da Lei do Ventre Livre

O corregedor-geral da Justiça
Federal, ministro Francisco
Falcão, determinou a publica-
ção de um site para a próxima
inspeção da Corregedoria, a
ser realizada nesta Corte, de
13 a 22 de outubro próximo.
Trata-se de um projeto-piloto
da Corregedoria, que será
avaliado e aperfeiçoado
durante visita ao TRF5, e
utilizado nas inspeções
futuras. Desde ontem(27), o
site está disponível para acesso dos
gabinetes, unidades processantes, área de

Corregedoria-Geral da JF lança
site para inspeção no TRF5

tecnologia da informação e
Escola da Magistratura do TRF5.
A ideia é que tanto essas
unidades, quanto a equipe da
própria Corregedoria, utilizem
esse ambiente para consultar,
trocar e armazenar as
informações necessárias ao
andamento célere dos
trabalhos. As atividades na
Justiça Federal da 5ª Região
serão conduzidas pelos juízes
federais Ávio Mozar, José Ferraz

de Novaes e Cesar Jatahy Fonseca, em
auxílio ao corregedor-geral.

As 3ª e 7ª Varas apresentaram
dados que revelam celeridade na
tramitação dos processos no Juizado
Especial Federal em Natal. Todas as ações
ajuizadas em 2009 já foram julgadas. Isso
representa que foram sentenciados cerca
de 18 mil processos pelas duas Varas.
Com isso, o Juizado Especial Federal em
Natal, agora, se detém a analisar apenas
os processos iniciados em 2010,
garantindo agilidade no trâmite e no
julgamento das questões. No Juizado
Especial, onde tramitam ações de até 60
salários mínimos, está a maior demanda
da Justiça Federal.

Varas federais de
Natal julgam
processos de 2009

Ações do Projeto Mutirão “Judiciário em
Dia”, uma parceria entre as corregedorias
do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
visam reduzir o número de processos pen-
dentes nos Tribunais Regionais Federais, já
estão sendo efetuadas. Começou a ser pos-
to em prática no TRF da 3ª Região (sediado
em São Paulo), no último dia 20 de setem-
bro, onde existem cerca de 400 mil ações e
recursos que aguardam julgamento.

Judiciário em Dia

A Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam), em parceria com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), iniciou
ontem(27) o primeiro curso de
Administração Judiciária online. São dois
módulos – Gestão Cartorária e Gestão de
Pessoas – e terão duração de 20 horas

cada. O objetivo é cumprir a Meta 8 do
Judiciário, que consiste em capacitar, até
o fim de 2010, pelo menos metade dos
mais de 15 mil juízes brasileiros. A
conclusão com aproveitamento do curso
será considerada para fins de
vitaliciamento e de promoção na carreira.
O curso tem duração de 25 a 30 dias.

Enfam e CNJ iniciam curso online para magistrados
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
decidiu, na semana passada, por 10
votos a 5, que os magistrados federais
devem ter as mesmas vantagens que já
são garantidas a integrantes do
Ministério Público Federal (MPF). Essa
decisão pode ser alvo de contestação no
Supremo Tribunal Federal (STF). A
simetria entre as duas carreiras garantirá
aos magistrados direito a benefícios

CNJ amplia benefícios para juízes federais
como auxílio-alimentação, licença-
prêmio e licença sem remuneração para
tratar de assuntos particulares. Assim
como os membros do Ministério Público,
os juízes, que já gozam de dois meses de
férias por ano, também poderão vender
um terço das férias. O presidente da
Ajufe, Gabriel Wedy, afirma que a
decisão representou uma conquista para
os magistrados.

Francisco
Falcão


