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Aniversariantes

Juíza Federal Roberta
Walmsley Porto de Barros
SJPE

André de Souza Silva
Vip/Segurança

Henrique de Andrade Lira Mota
Seção de Editoração Eletrônica

Sarah Leite Ribeiro
Núcleo de Assistência à Saúde

Mário César Dias Cordeiro
Gab. Des.  José Maria Lucena

Quarta-Feira 08/12/2010

Camila de Vasconcelos P Guerra
Gab. Des. Barros Dias

Moaci Carlos de Andrade
Subsecretaria de Apoio Especial

David da Silva Rego
Gab. Des.  Geraldo Apoliano

José Carlos da Fonte Didier
Secretaria Judiciária

Jane Maria de Farias Veras
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Maria Helena Verçosa Andrade
Subsecretaria de Pessoal

Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

Juíza cearense é vencedora
no Prêmio Innovare de 2010

Tribunais brasileiros cumprem 94% da Meta 1

Dia da Aviação Civil
Internacional

Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

A juíza federal Cíntia
Menezes Brunetta, da Justiça
Federal do Ceará, ganhou o
Prêmio Innovare,  Categoria
Juiz Individual, com o projeto
Execução Bate Pronto –
Cumprimento de Decisões
Judiciais na Era Virtual. A
solenidade de premiação dos
vencedores do Prêmio
Innovare 2010 aconteceu
sexta-feira(03), no Supremo
Tribunal Federal(STF). “Justiça
sem burocracia” e “Acesso do
preso à Justiça” foram os temas da
sétima edição do Prêmio. Integraram a
Comissão Julgadora  cinco ministros do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre

os quais,  Cesar Asfor Rocha,
Gilson Dipp, Nancy
Andrighi, Luiz Fux e Sidnei
Beneti. O Prêmio Innovare
foi criado com o objetivo de
identificar e disseminar
práticas inovadoras
realizadas por magistrados,
membros do Ministério
Público, defensores
públicos e advogados
públicos e privados do
Brasil. Segundo Márcio
Thomaz Bastos, presidente

do Instituto Innovare, a instituição
trabalha com muito empenho para que
as práticas premiadas sejam implantadas
em larga escala. “

Magistrados definem
estratégias para 2011
O presidente do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), ministro Cezar
Peluso, abriu, ontem, o 4º Encontro
Nacional do Judiciário, no Rio de
Janeiro. O evento, que termina hoje, no
hotel Sofitel, reúne os presidentes e
corregedores de todos os 91 tribunais
brasileiros, para definir as estratégias de
ação do Poder Judiciário para 2011. A
Justiça Federal da 5ª Região está repre-
sentada pelo presidente Luiz Alberto
Gurgel de Faria. No final do encontro,
serão definidas as novas metas a serem  
alcançadas pelos tribunais no ano que
vem, assim como ações estratégicas que
contribuam para o aprimoramento da
prestação jurisdicional. O evento termina-
rá com a divulgação do balanço do cum-
primento das 10 Metas de 2010 pelos
tribunais brasileiros. As metas foram defi-
nidas no 3º Encontro Nacional, realizado
em fevereiro deste ano, em São Paulo.

O cumprimento da Meta 1 de 2010, que
consiste em julgar quantidade igual à
de processos de conhecimento
distribuídos em 2010, mais parcela do
estoque, está atualmente em 94,19%.
Isso quer dizer que o passivo, ou seja, o
estoque de processos não julgados,
está aumentando em 6,83% neste ano.
Durante 2010, foram ajuizados 14,079

milhões de processos e julgados 13,262
milhões. Isso significa que cerca de 800
mil processos se somarão ao estoque do
Judiciário. Foram julgados 88,61% do
total de 2 milhões de processos de
competência criminal que ingressaram
na Justiça em 2010, e 95,1% dos 12
milhões de processos da esfera não-
criminal.

Aprendizes confraternizam 
A Garota e o Garoto Aprendiz de 2010
serão escolhidos na próxima terça-
feira(14/12), durante a festa de
confraternização dos estagiários de nível
médio do TRF5. Cinco garotas e cinco
garotos disputam os votos dos demais
colegas em busca do primeiro lugar na
competição. Eles serão submetidos à
escolha de 80 menores aprendizes,
através do  voto direto. A
confraternização acontecerá no Anexo I.
Na ocasião, serão entregues os brindes
aos participantes, seguindo-se  de um
show do DJ Nando.


