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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

Meio Ambiente

Marcelo Navarro e Francisco Barros 
Dias falam sobre recursos no novo CPC

Quinta Jurídica 

Presidentes dos TRFs votam nas Metas 2015 para a JF
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CNJ destaca TRF5 no cumprimento 
das Metas 1 e 4 de 2014
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TRF5 foi destaque, 
na manhã de ontem, 

no VIII Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, que 
acontece em Florianópo-
lis (SC), no cumprimento 
das Metas Nacionais 
2014. A ministra Maria 
Cristina Peduzzi, presi-
dente da Comissão de 
Gestão Estratégica e Es-
tatística do CNJ, apresen-
tou os dados parciais do 
cumprimento das metas neste ano, 
que vão compor o Relatório Justiça 
em Números 2015. Informações do 
relatório parcial dão conta que o 
TRF5 foi destaque no cumprimento 
da Meta 1 de 2014 (julgar quantida-

de maior de processos de conheci-
mento do que os distribuídos este 
ano), com 102,90% dos processos 
julgados, até o momento, e da Meta 
4 (combate à corrupção), com o 
atingimento de 120,31%.

Justiça Federal - Nos últimos 
anos, a Justiça brasileira está 
empenhada em reduzir o esto-
que de processos antigos que 
atrasam a prestação jurisdicional. 
Segundo o resultado parcial, a 
Justiça Federal se sobressaiu no 
cumprimento da Meta 2 de 2014 
(celeridade), com o julgamento 
de 91,98% dos processos distri-
buídos até 2008; e 107,20% dos 
distribuídos em 2009, na primeira 
e segunda instâncias. Os juizados 
especiais e turmas recursais julga-
ram 96,27% dos processos distri-
buídos até 2010 e mais de 94,7% 
de processos distribuídos em 
2011 (118,38% de cumprimento 
da meta).  

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, os presidentes do 
TRFs 1, 2, 3 e 4 e representantes 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) votaram, ontem (11), nas 

metas nacionais e específicas 
para a Justiça Federal. As metas 
votadas integrarão as Metas para 
o Judiciário em 2015, de acordo 
com os macrodesafios do Po-
der Judiciário para o período de 
2015 a 2020. A votação aconteceu 

numa reunião setorial da 
Justiça Federal, durante o 
VIII Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, encerrado 
ontem. Confira as metas 
aprovadas, na matéria pu-
blicada no site do TRF5.

No segundo e penúltimo 
dia do Encontro Científi-
co que está debatendo o 
novo Código de Processo 
Civil (CPC), no auditório 
da Justiça Federal em 
Pernambuco, os de-
sembargadores federais 
Marcelo Navarro (diretor 
da Esmafe) e Francisco 
Barros Dias (corregedor 
regional) falaram sobre 
as principais mudanças 
referentes aos recursos no CPC, 
que está em tramitação no Con-
gresso Nacional. O evento será 

Amanhã, dia 13/11, o Núcleo po-
tiguar da Esmafe realiza mais uma 
edição do Projeto Quinta Jurídica, 
com o debate sobre o Novo Códi-
go do Processo Civil (CPC), coman-
dado pelo juiz federal Francisco 
Glauber Pessoa Alves, junto com o 
juiz de Direito Fernando da Fonse-
ca Gajardoni (TJSP). As palestras se-
rão realizadas às 19h, no auditório 
da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte. Informações e inscrições 
pelo site: www.jfrn.jus.br
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encerrado hoje, pela manhã, com 
um painel sobre Demandas Re-
petitivas.
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