
10/09: Anselmo Santos Moura (Contadoria); Rickley Menezes 
Barbosa (Setor de Processamento) 
11/09: Dalvo Resende (Turma Recursal) 
12/09: Cintia Rocha Barrel Arce (3ª Vara); Celio da Silva (Núcleo 
Judiciário) 
13/09: Eloi Junio Frota Monteiro (Seção de Material e 
Patrimônio) 
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Recorde histórico 
Em 2017 cada juiz brasileiro julgou, em média, 1.819 processos. Isso é equivalente a 
7,2 casos por dia útil, sem descontar períodos de férias e recessos. Esse é o maior 
índice de produtividade da série histórica computada pela pesquisa Justiça em 
Números 2018, divulgada durante a Reunião Preparatória para o XII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário. Os índices de produtividade dos magistrados (IPM) e dos 
servidores (IPS-Jud) são calculados pela relação entre o volume de casos baixados e o 
número de magistrados e servidores que atuaram durante o ano na jurisdição.  

8ª Vara 
Na última sexta-feira, 31 de agosto, o Diretor da Secretaria Administrativa da JFSE, 
Nezildo de Jesus Santos, o Diretor do Núcleo de Administração, Willams Noia Ribeiro, e 
o Diretor do Núcleo Judiciário, Moisés Adorno, fizeram uma visita à Subseção Judiciária 
de Lagarto. Os diretores foram recebidos pelo juiz titular da 8ª Vara, dr.  Jailsom Leandro 
de Sousa, e pelo Diretor de Secretaria da Subseção, Igor de Souza Melo, e trataram das 
demandas administrativas locais.  

 
 
Missão: 
Garantir à sociedade uma prestação 
jurisdicional acessível, rápida e 
efetiva. 

	

Pje 
O presidente do TRF5, desembargador federal Manoel 
Erhardt, assinou o Ato nº 301, que estende a obrigatoriedade 
da utilização do PJe para a impetração dos mandados de 
segurança e para a interposição dos agravos de instrumento 
contra decisões de processos físicos que tramitam na Justiça 
Federal de Primeiro e Segundo Graus na 5ª Região. A 
obrigatoriedade também se aplica a todos os demais 
recursos, cíveis e penais, salvo quando interpostos nos 
mesmos autos físicos das decisões, sentenças e acórdãos 
contra os quais se dirigem, não formando autos separados.  

Demandas repetitivas 
Nas reuniões dos dias 27 e 28 de agosto, o Centro Nacional 
de Inteligência da Justiça Federal (CIn) aprovou a instauração 
de um banco de dados, do CJF, para unificar a captação e 
compartilhamento de informações sobre precedentes 
qualificados produzidos no âmbito da Justiça Federal ou que 
tenham alcance sobre os respectivos processos.  A nova rede 
de pesquisa segue a lógica do Banco Nacional de Demandas 
Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, que já existe no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ampliando, porém, a 
captação e a disponibilização dos dados aos TRFs. 


