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JFPErecebe ambulância para atender

ao público e aos servidores

A
doação de uma am-
bulância para a
Justiça Federal em
Pernambuco vai per-

mitir que os servidores e o
público em geral passem a
contar com uma maior as-
sistência na Seção Judiciária
de Pernambuco. O grande
fluxo de idosos e pessoas por-
tadoras de algum tipo de
doença torna a existência de
uma ambulância essencial
para atendimentos médicos
emergenciais.
O veículo foi doado pelo Tri-
bunal Regional Federal da 2ª
Região e já foi encaminhado à

Justiça Federal em Pernam-
buco. O automóvel é uma Ca-
ravan, com direção hidráulica
e com equipamentos médicos
de assistência emergencial.

I Veículo preparado para atendimento

CAMPANHA - Agora em abril terá
início mais uma campanha de
vacinação contra gripe para os
funcionários da JFPE. A imuniza-
ção será realizada no Setor
Médico, no segundo andar. Para
se vacinar, é necessário que os
servidores levem a sua carteira de
vacinação para o acompa-
nhamento correto das doses.

Cuidado ao entrar com a
mesma ação duas vezes

A Justiça Federal em Pernam-
buco tem registrado um problema
que vem contribuindo para
atrasar seu trabalho: a duplici-
dade de ações com o mesmo
objetivo, ou seja, o pedido da
mesma coisa duas vezes. Em
duas semanas, foi detectado pelo
sistema de prevenção da dis-
tribuição dos Juizados Especiais
Federais cerca de 90 processos
de pessoas que ingressaram
duas vezes na justiça com a
mesma ação. A média diária é de
seis processos repetidos, ações
que têm o mesmo pedido feito
pela mesma pessoa. Ao tentar
enganar o judiciário ao mover
ações iguais, visando a garantir
de alguma forma o ganho da
questão, a pessoa atrapalha o
andamento processual do judi-
ciário e pode, inclusive, atrasar o
pagamento do que lhe é devido
no primeiro processo.

FGV\visita 4a Vara da Justiça Federal

U
ma comissão enviada
pelo Ministério da Justiça
visitou, em fevereiro, a 4ª

Vara da Justiça Federal em
Pernambuco, dentro do pro-
cesso de reforma do Poder
Judiciário, para conhecer o tra-
balho lá desenvolvido. É que a
4ª Vara Federal está entre as
seis em trabalho de excelência
indicado pela Fundação

Getúlio Vargas no País. Entre as
iniciativas do juiz federal Antônio
Bruno de Azevedo Moreira, que
preside a unidade, estão a redução
total dos processos conclusos para
sentença - ou seja, nenhum pro-
cesso está em fila de espera -, a
determinação de um prazo de três a
quatro meses para sentença em
casos de tráfico de entorpecentes e
a diminuição de 20% do número de

inquéritos, verificando a ocorrên-
cia de prescrição em todos eles.
Em alguns casos, sentenças em
processos criminais são dadas
com menos de dois meses da
ocorrência do fato. Também
foram desenvolvidos programas
de informática, elaborados por
funcionários da própria vara, que
vêm agilizando o trabalho dos
juízes.
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