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TRF5 julga 105,23% dos 
processos de 2011
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Vladimir Carvalho realiza correição no Ceará

Videoconferência sobre execução fiscal 

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 e suas se-
ções judiciárias cumpriram 

todas as metas do CNJ de 2011. 
Segundo relatório do CNJ, divul-
gado em março de 2012, as metas 
nacionais do Poder Judiciário em 
2011 - escolhidas por votação, 
pelos presidentes de todos os 
91 tribunais brasileiros - foram 
definidas durante o 4º Encontro 
Nacional do Judiciário, ocorrido 
em dezembro de 2010, no Rio de 
Janeiro. O diretor-geral do TRF5, 
Marcos Netto, ressalta que o cum-
primento da Meta 3 interessa em 
especial ao jurisdicionado, con-

siderando que a Justiça Federal 
da 5ª Região julgou 105,23% dos 
processos distribuídos em 2011.
Metas - Foram destinadas e exe-
cutadas para a justiça federal as 
seguintes metas: Meta 1 - Criar 
unidade de gerenciamento de 
projetos nos tribunais para auxiliar 
a implantação da gestão estratégi-
ca; Meta 2 - Implantar sistema de 
registro audiovisual de audiências 
em pelo menos uma unidade ju-
diciária de primeiro grau em cada 
tribunal; Meta 3 - Julgar quanti-
dade igual a de processos de co-
nhecimento distribuídos em 2011 
e parcela do estoque, com acom-

panha-
mento 
mensal; 
Meta 4 - 
Implantar 
pelo me-
nos um 
programa 
de escla-
recimento ao público sobre as fun-
ções, atividades e órgãos do Poder 
Judiciário em escolas ou quaisquer 
espaços públicos e a Meta 9 – Im-
plantar processo eletrônico judi-
cial e administrativo em 70% das 
unidades de primeiro e segundo 
graus até dezembro de 2011. 

Na próxima segunda-feira (23), 
o corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Vladi-
mir Carvalho, inicia o 2º período 
correicional na Justiça Federal no 
Ceará (JFCE). No período de 23 
a 27 de abril, serão inspeciona-
dos os processos físicos das varas 

federais de Juazeiros de Norte (16ª), 
Tauá (24ª) e Iguatu (25ª). Durante 
o 1º período, ocorrido de 5 a 16 
de março, a Corregedoria realizou 
correição nas varas de Fortaleza, de 
Sobral e de Crateús, e, mais recente-
mente, na sede deste Tribunal, nos 
processos vinculados ao Juizado Es-

A Esmafe5 está 
sediando, des-
de quarta-feira 
(18), a video-
conferência do 
curso “Execução 
Fiscal: Aspec-
tos Teóricos e 
Práticos”, que 
ocorre de for-
ma presencial na Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte (SJRN). O 

curso, que está 
sendo realizado 
até hoje, promo-
ve uma revisão 
geral dos temas 
relacionados com 
a execução fiscal 
e a troca de ex-
periências entre 
magistrados e 

servidores das varas de Execução 
Fiscal da 5ª Região.

Os servidores inscritos no Pro-
grama Propontos, do grupo Vi-
gilantes do Peso, têm encontro 
marcado na próxima segunda-
-feira (23/4), às 11h, na Sala das 
Turmas. O programa de emagre-
cimento será realizado durante 
12 encontros semanais. A cada 
encontro, os participantes são pe-
sados, recebem um livro explica-
tivo sobre o programa alimentar 
para o decorrer da semana, além 
de orientações de atividades que 
estimulam a perda de peso de 
maneira saudável e segura. Ainda 
há vagas disponíveis. Informações 
com Maria das Montanhas (SIAP), 
pelo ramal 9418.

pecial Fede-
ral das 13ª, 
14ª, 21ª e 
26ª Varas, 
mais a 1ª 
Turma Re-
cursal, todas 
de Fortaleza.


