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29 e 30 QUINTA

Dezembro
Aniversariantes

Quarta-feira - 29/12/2010

Juiz Federal Tiago Antunes
de Aguiar
SJPE

Sílvio André Rodrigues da Silva
Vip /Segurança

Paulo Marcelo Marques de Miranda
Secretaria Judiciária

Izabel Christina Nunes Bispo
Gab. Des. Manoel Erhardt

Bruno Monteiro Esteves]
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Quinta-feira - 30/12/2010
Ministro Napoleão Nunes

Maia Filho
STJ

Ivaneide Benigno da Silva
Vip/Segurança

Anilza Maria Arruda Vieira
Divisão da 3ª Turma

Sexta-feira - 31/12/2010

Juiz Federal Frederico
Augusto Leopoldino Koehler
SJPE

Juiz Federal Georgius Luís
Argentini Príncipe Credidio

SJPE

Zuleide Ferreira de Lima Santos
Soservi/Limpeza

Sábado - 01/01/2011
Fernando D. de Rezende Filho
Gab. Des. Marcelo Navarro

Domingo - 02/01/2011
Mª Socorro Soares Ramos Falcão
Gab Des. Lázaro Guimarães
Antônio Carlos da Silva
Jardinagem

O Superior Tribunal de Justiça recebeu
neste ano de 2010 214.437 processos no-
vos e julgou 323.350 processos, sendo
85.009 decididos em sessão e 238.341
monocraticamente, uma média de 10.509
julgados por ministro. “Fechamos o ano
com uma vantagem de 108.913 proces-
sos”, comemorou o presidente do STJ,
ministro Ari Pargendler. A Presidência da
Corte julgou 42.888 processos, e a Vice-
Presidência, 20.916. Para o ministro
Pargendler, a grandeza dos números re-
flete a importância da responsabilidade
institucional do magistrado pelo bom
funcionamento do Poder Judiciário, a éti-
ca e o respeito ao ordenamento jurídico
e, em especial, sua função de observar
que a celeridade não pode prejudicar a

STJ termina 2010 com mais
processos julgados que recebidos

qualidade da decisão. Embora o número
seja expressivo, o ministro alerta: “O Ju-
diciário são os juízes. Eu privilegio a qua-
lidade. Com a tecnologia, um processo é
distribuído rapidamente a um gabinete,
com apenas o manuseio de um scanner”,
acentua. A Corte Especial do STJ é forma-
da pelos 15 ministros mais antigos do Tri-
bunal.

Inúmeras vezes ouve-se em sessões de
julgamento do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) a expressão “este é um tribunal
de precedentes”. Para que a segurança
jurídica seja garantida em todas as ins-
tâncias da Justiça, é necessário que a ju-
risprudência deste Tribunal seja conhe-
cida e corretamente aplicada. Tornar as
decisões claras e facilitar a compreen-
são dos entendimentos adotados é es-
sencial para o STJ. Por isso, a Secretaria
de Jurisprudência criou novos produtos
voltados para os operadores do Direito,
os usuários da pesquisa da jurisprudên-
cia e a sociedade em geral. As novas
ferramentas apresentarão, de forma cla-
ra, o que o Tribunal pensa a respeito de
temas julgados.

Página de serviços no Portal
A Diretoria Geral do TRF5 informa que
conforme comunicado anteriormente,
está sendo efetuada a alteração das re-
gras referentes à reserva de vagas no es-
tacionamento do edifício sede desta Cor-
te. A mudança encontra-se em sua última
etapa e tem a finalidade de ampliar o
quantitativo de vagas para utilização, por
ordem de chegada dos servidores. É im-
portante ressaltar que, como toda regra,
foi preciso estabelecer um critério objeti-
vo. Pedimos a compreensão de todos,
principalmente de alguns servidores que
não usufreem mais das vagas demarcadas.
Na verdade, frise-se, a razão de tal medi-
da funda-se na necessidade de ampliar-
mos o quantitativo de vagas por ordem
de chegada, para que não ocupem as va-
gas reservadas, pois essa postura vem
causando constrangimentos aos gestores
da área de Segurança deste Tribunal.
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