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As informações sobre as
Varas das Justiças Esta-
duais de 1º Grau já po-
dem ser acessadas por
qualquer cidadão no en-
dereço eletrônico do
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Trata-se
do serviço “Justiça Aberta”, desenvolvido
pela Corregedoria Nacional de Justiça do
CNJ que permitirá uma visão mais con-
textualizada do Poder Judiciário. O Sis-
tema será a mais importante ferramenta
para que o Judiciário possa se conhecer
e o CNJ possa cumprir o papel constitu-

cional de formular polí-
ticas de gestão voltadas
à melhoria da qualidade
dos serviços judiciais.
Os dados coletados
abrangem o trabalho das
Varas judiciais, como o
número de decisões e

sentenças proferidas, total de processos
distribuídos, despachos, audiências,
quantidades de servidores, conciliações,
autos enviados aos tribunais superiores
e os conclusos ao juiz para sentença há
mais de 100 dias. O sistema está
disponível no site www.cnj.jus.br.

Conselho Nacional de Justiça
implanta o sistema Justiça Aberta

O presidente do Superior
Tribunal de Justiça, minis-
tro Humberto Gomes de
Barros, preside hoje, às
9h, sua última sessão de
julgamentos na Corte
Especial. A despedida do
colegiado se dá pela
proximidade da aposentadoria do
ministro, que completa 70 anos no
próximo dia 23 de julho. Em sua última
participação como presidente do Cole-
giado do Conselho da Justiça Federal
(CJF), na reunião ordinária ocorrida no
último dia 27, o ministro Humberto
Gomes de Barros foi homenageado
pelos conselheiros. O vice-presidente do
STJ, ministro Cesar Asfor Rocha, em
nome do Colegiado, ressaltou as quali-
dades de Gomes de Barros, como a lu-
cidez, a coragem e a concepção do real
papel que o Judiciário tem a desempenhar.
“Juiz tão íntegro, colega tão leal, adver-
sário que reage com muita dignidade,
sem  receio de contrariar qualquer inte-
resse”, disse Asfor Rocha, entregando-
lhe, em nome do colegiado, placa come-
morativa de sua passagem pelo Conselho.

Ministro Gomes de
Barros participa
de última sessão
de julgamento

Os servidores que precisam utilizar cadei-
ras ergonômicas, durante o horário de
expediente, deve procurar a DAMS para
apresentar o laudo médico e os exames
comprobatórios de patologias osteomus-
culares, comprovando a necessidade da
referida cadeira. Os exames e os laudos
deverão ser entregues até o dia 18 de
julho, no apoio administrativo da DAMS.
Informações com Áurea, 9296.

DAMS recebe laudos
até o dia 18 deste mês

A GG Disk Ótica está oferecendo
descontos aos servidores associados à
Asserjufe-PE. Além dos descontos, o
associado ainda pode ganhar um final de
semana, com direito a acompanhante,
em um hotel fazenda. Os descontos
variam entre 20 e 25% para óculos
escuros ou armações para lentes
corretivas. Informações com Cristiane
pelo ramal 9581.

Associado da Asserjufe
tem desconto em ótica
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A chuva é uma das
condições atmosféricas
que reduz a capacidade
visual do motorista. Além de
dificultar a visão, causa
problemas nas estradas,
tornando-as escorregadias e
perigosas. O controle da
velocidade e as luzes baixas
acesas são algumas das
precauções a serem tomadas.
Caso as condições do tempo
estejam muito adversas ao
tráfego, o Detran aconselha o
motorista a parar em um local
seguro para esperar que o
tempo melhore.

Trânsito
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