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O presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria de-
terminou para fins de re-
moção, pelo critério de an-
tiguidade, a existência de
cargos vagos de juiz federal
na Justiça Federal de 1º
Grau da 5ª Região. Serão
nomeados magistrados
para as 28ª, 29ª e 30ª Varas
de Arcoverde, Jaboatão dos
Guararapes, em Pernambuco,
bem como Assu e Pau de Ferros, no Rio
Grande do Norte. Os juízes federais, in-
teressados na remoção para as varas ci-
tadas, deverão formular pedido por es-

Juízes federais de 1º grau dispõem de
vagas para remoção em PE e no RN

crito, no prazo de dez dias,
a partir da data da publica-
ção do edital. A decisão do
presidente desta Corte cons-
ta do edital nº 1, de 3 de ja-
neiro de 2011, consideran-
do as disposições da Reso-
lução nº 11/2001-TRF5 e a
previsão de instalação, na
atual Gestão deste Tribunal,
de Varas na Justiça Federal
de 1º Grau da 5ª Região,
criadas pela Lei nº 2.011/

2009, conforme a Resolução nº 102 de
14/04/2010, do Conselho da Justiça Fe-
deral, alterada pelas resoluções nºs 14/
2001-TRF5, 32/2005-TRF5 e 11/10-TRF5.

O presidente do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Cezar Peluso,
instituiu grupo de trabalho para
elaborar estudos e apresentar
propostas para a criação de um regime
de custas para o Poder Judiciário.
Atualmente, os tribunais estaduais
adotam diferentes critérios para a

fixação das custas, o que acaba
provocando distorções no Judiciário,
afirma o conselheiro Jefferson
Kravchychyn, coordenador do grupo
de trabalho. A presidência da comissão
ficou com o conselheiro Ives Gandra
Martins Filho, ministro do Tribunal
Superior do Trabalho.

CNJ cria grupo para padronizar custas judiciais

Os servidores, terceirizados e usuários
dos serviços do TRF5 podem respirar
despreocupados, pois a avaliação da
qualidade do ar passou pelo teste e foi
atestada como boa. O monitoramento
da qualidade do ar de ambientes inte-
riores assumiu importante papel não
só em questões relativas à Saúde Pú-
blica, como também, no que diz respei-
to à Saúde Ocupacional. De acordo
com a DIAP, a avaliação é realizada
duas vezes por ano. A exposição a um
ambiente com ar inadequado pode ser
responsável pela apresentação de di-
versos sintomas, entre os quais, irritação
dos olhos, nariz, pele e garganta, dores
de cabeça, fadiga, falta de concentra-
ção, náuseas. Estes acarretam a redu-
ção na produtividade e na qualidade
de vida do trabalhador, podendo pro-
vocar até o afastamento temporário.

Qualidade do ar
no Tribunal é boaO diretor de Secretaria da 15ª Vara

Federal de Limoeiro do Norte(CE),
James Maxwel Costa Freire afirmou que
“o ano de 2010 foi de muitos desafios,
materializados nas 6.042 ações distribuí-
das”. Segundo ele, para enfrentar uma
verdadeira avalanche de processos foi
lançado um grande desafio ao grupo da
15ª Vara, para realização de 1.140 audi-
ências de instrução no período de dez
dias úteis.

Limoeiro do Norte
contabiliza bom
resultado em 2010

O Conselho da Justiça Federal deverá
concluir neste ano de 2011 a
digitalização de 19 mil processos. A pre-
visão é que até julho todos os documen-
tos das secretarias do Conselho estejam
no Sistema Integrado de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos(SIGED). A
digitalização começou em junho de 2010
com 50.000 processos administrativos.
Uma equipe de 70 pessoas trabalha na
gráfica digitalizando os documentos. O
CJF fechou 2010 com um saldo positivo
em relação à digitalização dos processos.

CJF digitalizará 19 mil
processos este ano
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