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Durante o 3º Encontro
Nacional do Judiciá-
rio, realizado na última
sexta-feira, em São
Paulo, presidentes de
tribunais aprovaram a
nova Meta 2 da
Justiça brasileira, que
prevê o julgamento de
todos os processos
distribuídos até 31 de
dezembro de 2006. Durante o evento,
foram escolhidas 10 metas para este
ano. A Meta 1, por exemplo, consiste em
julgar quantidade igual a de processos
distribuídos em 2010 mais uma parcela
do estoque acumulado. Também foi
aprovada a redução de gastos como

Encontro Nacional do Judiciário
aprova metas para este ano

prioridade para este
ano (Meta 6) e o
compromisso dos
tribunais em
disponibilizar,
mensalmente, a
produtividade dos
magistrados no site
dos tribunais (Meta 7).
A Meta 8 busca a
capacitação dos

magistrados em administração judiciária
e a realização de comunicação oficial
entre os órgãos do Judiciário por meio
eletrônico. O cumprimento das metas de
2010 será discutido, no próximo mês,
durante workshop promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Mais dois lotes de
processos
tramitados no
TRF5 foram
eliminados pela
Seção de Arquivo
e Documentação,
subordinada ao
Núcleo de Gestão
Documental da
Secretaria
Administrativa do
TRF5. Nesta terça-feira, o descarte
atingiu 4.903 processos de Requisições
de Pequeno Valor (RPVs), relacionados
em dois Editais de Eliminação
publicados no Diário da Justiça da União
de 25 de novembro de 2008. Este é o
segundo descarte de documentos
realizado em 2010. Segundo o
supervisor da Seção de Documentação,
Ernani Maciel, “os processos eliminados
se encontram com prazos de
temporalidade cumpridos, de acordo
com as determinações da Tabela de
Temporalidade de Documentos do
Conselho da Justiça Federal (CJF), nos
termos da Resolução nº 23, estabelecida
em setembro de 2008”.

Descarte atinge
mais 4,9 mil
processos

Produzido pelo Conselho da Justiça
Federal (CJF) em parceria com os cinco
Tribunais Regionais Federais (TRFs), o
programa Via Legal está disponível
também pelo Twitter, aumentando o
canal de comunicação com os usuários
da Internet. As reportagens exibidas

Via Legal no Twitter Os servidores requisitados devem
apresentar, até o dia 30 de março, a
declaração anual. A Seção de Benefícios
lembra que o documento é importante
para assegurar os benefícios de auxilio
pré-escolar, transporte e alimentação. A
declaração deve informar que o servidor
não recebe os referidos benefícios pelo
órgão de origem. Informações: 9864.

Servidores requisitados
devem apresentar
declaração anual

Ernani
Maciel

A Polícia Federal e a SaferNet
Brasil (associação civil de direito
privado) disponibizam em seus
sites links de denúncias sobre
pedofilia. A iniciativa tem como
objetivo transformar a Internet em
um meio ético e responsável, que
permita às crianças, jovens e
adultos criarem e desenvolverem
relações sociais com plena
cidadania e tranquilidade. Caso
você tenha conhecimento deste
crime, denuncie nos sites
www.dpf.gov.br ou
www.safernet.org.br.

Combate à pedofilia

Juiz federal
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pelo programa podem ser vistas
também através da página (http://
twitter.com/vialegal).


