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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
CIRCULAR/PRESI 600- 287 ' Brasília (DF), J. q de junho de 2009. 
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AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 ª REGIÃO 

Encaminho a Vossas Excelências, para conhecimento, os seguintes atos 

r:10rmativos: 

- Resolução CNJ nº. 7?, de 12 de maio de 2009, que dispõe sobre os 

princípios do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, estabelece seus indicadores, 

fixa prazos, determina penalidades e dá outras providências. . -
- Resolução CNJ nº 78, de 26 de maio de 2009, que institui ·o Prêmio 

' 
Nacional de Estatísticas Judiciárias. 

- Resolução CNJ nº 83, de 1 O de junho de 2009, que dispõe sobre · a 

aquisição, locação e uso de veículos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro e dá 

outras providências. 

Atenciosamente, 

/ 
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RESOLUÇÃO n° 78 de 26 de maio de 2009. 

Institui o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de, 

suas atribuições legais e tendo em vista o decidido na sessão db dia 26 de 

maio de 2009; e 

Considerando a necessidade de padronizar os critérioS de apuração dos 

dados estatlsticos no âmbito do Jud_iciário brasileiro; 

Considerando a necessidade de fornecer informações e indicadores para 

? tomada de decisão no processo de planejamento e gestão estratégicos; 

Considerando a necessidade de permitir o acesso público· às 

informações estatisticas e aos indicadores do Judiciário brasileiro; 

Considerando a necessidade de informar a real contribuição do Judiciário 

à sociedade brasileira; 

Considerando a necessidade de eontribuir para a mensuração e a 

avaliação de desempenho e a produtividade dos órgã_os judiciários; 

RESOLVE: . 

Art.1° Instituir o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias e aprovar o 

seu Regulamento, anexo a esta Resolução. . . 
Art. 2° Esta Re~olução entra em vigor §I data de sua publicação. 



( 

.. 

c 

/ 

,· 

RESOLUÇÃO N.0 83, de 10 de junh.o de 2009. 

Dispõe sobre a aquisição, locação e uso de veiculas no 
âmbfto do Poder Judiciário brasileiro e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso -de 
suas atribuições constitucionais e regimentais, e 

Considerando competir ao Conselho Nacional de Justiça o controle da 
atuação administrativa e financeira dos tr.ibunais; · 

Considerando a unicidade do Poder Judiciário, a exigir a 
~ 

implementação de disciplina uniforme em temas concernentes à gestão 
patrimonial; 

Considerando a variedade de. situações quanto à aquisição, locação e 
uso de velculos no âmbito do Poder Judiciário, inclusive quanto à 
regulamentação editada pelos tríbunais; 

Considerando a necessidade e conveniência de regras claras e 
transparentes nà uso do patrimônio público por seus agentes; 

Considerando o disposto na Lei n° 1.081 , de 13 de abril de 1950, no art. 
115, § 3°, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, no Decreto n° 6.403, de 17 de março de 2008, e na Resolução n° 32, 
de 21 de maio de 1998, do CONTRAN - ·Conselho Nacional de Trânsito; 

Considerando, 
200810000019087, 

finalmente, 
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o decidido no Procedimento · 
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RESOLUÇÃO N° 76, de 12 de méJio de 2009 

Dispõe sobre os _principias do Sistema de 

. Estatlstica do Poder Judiciário, estabelece 

seus indicadores, fixa prazos. determina 

penalidades e· dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de 

suas atribuições, 

Considerando competir ao Conselho Nacional de Justiça o controle da 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário conforme o artigo 

1 03-B, § 4°, VI, da Constituição Federal; 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 1 03-B, § 4°, VIl, 

da tonstituição Federal, compete ao Conselho Nacional de Justiça elaborar 

relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a 

situação do. Poder Judiciário no país e ·as atividades do Conselho; 

Considerando reger-se a Administração Pública pelos princípios 

esta.belecidos no artigo 37 da Constituição Federal e constituírem as 

estatísticas do Poder Judiciário meio para a formulação do planejamento 

estratégico do Poder Judiciário; 
I 

Considerando que a Resolução CNJ no 4 , de ~6 de agosto de 2005, 

do Conselho Nacional de Justiça, instituiu o Sistema de j::statísticas do 

Poder Judiciãrio, com o objetivo de concentrar, analisar e consolidar · os 

dados a serem obrigatoriamente encaminhados por todos os órgãos do 

Pode: Judiciário do pais; 

Considerando a necessidade de regulamentar os critérios, os 

· conceitos, os prazos e aperfeiçoar o Sistema de Estatísticas do Poder 

Judiciário- SIESPJ regulamentado pela Resolução CNJ n° 15, de 20 de abril 
de 2006; # • { -
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