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O TRF da 5ª Região é o primeiro tribunal
regional do País a realizar a integração
eletrônica com o Superior Tribunal de
Justiça (STJ). A primeira remessa virtual
de processos do TRF5 será feita nesta
sexta-feira, às 14h30, pelos desembar-
gadores federais Luiz Alberto Gurgel de
Faria e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas
(presidente e vice-presidente do TRF5),
na presença do ministro Cesar Asfor
Rocha (presidente do STJ e do Conselho
da Justiça Federal). A iniciativa é um
passo importante para a eliminação do
processo físico (papel), representando
maior agilidade e redução de custos no
trâmite processual. A transmissão

eletrônica ocorrerá no Salão das
Bandeiras (15º andar) do TRF5.
Além dos presidentes do STJ e do
TRF5, o envio da primeira remessa
digital de processos será acompanhado
por ministros do Superior Tribunal de
Justiça, desembargadores e juízes
federais da 5ª Região. Além do benefício
ao meio ambiente, a remessa virtual
possibilita a redução de tempo e espaço.
“A integração do TRF5 ao processamento
eletrônico faz parte de um projeto de
modernização que utiliza a ferramenta da
Informática para melhorar a prestação do
serviço jurisdicional”, avalia o presidente
do TRF5 Luiz Alberto Gurgel de Faria.

Recursos
enviados ao STJ

Coordenadores da Conciliação e
representantes da área de comunicação
dos tribunais brasileiros participam, hoje,
em Brasília, do II Workshop dos
Gestores Nacionais das Metas de
Nivelamento, promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Do TRF5 
participam a desembargadora federal
Margarida Cantarelli, gestora das Metas
de Nivelamento, e o desembargador

Rogério Fialho Moreira, coordenador
regional dos Juizados Especiais
Federais e coordenador do Movimento
pela Conciliação na 5ª Região. Trata-se
de uma reunião preparatória para a
“Semana Nacional de Conciliação – Meta
2”, que ocorrerá entre os dias 14 e 18 de
setembro, com o objetivo de julgar
processos judiciais distribuídos até 31
de dezembro de 2005.

CNJ promove workshop para gestores das Metas

Em comemoração ao Dia dos Pais, o TRF5 fará uma
homenagem a todos os servidores desta Corte com uma
Mostra Fotográfica, que ficará em exposição no hall do
edifício-sede, até o dia 10 de agosto. A comemoração
será realizada hoje, ao final da tarde, com a abertura da
Mostra, um lanche e a distribuição de brindes.

O Tribunal Regional do Trabalho da
23ª Região (TRT23), em Cuiabá, irá
sediar, entre os dias 4 e 6 de
novembro, a 9ª Mostra Nacional de
Trabalhos da Qualidade do

Judiciário, que tem como tema
“Estratégia, Conhecimento e Inovação.
O evento tem o objetivo de divulgar
práticas judiciais e administrativas bem
sucedidas. As inscrições podem ser
feitas pelos integrantes dos Tribunais,
membros e servidores do Poder
Judiciário até o dia 28 de agosto, no
site do TRT23 (www.trt23.jus.br).

Mostra de Qualidade

Dia dos Pais tem comemoração
antecipada no Tribunal

Mensalmente, sobem ao STJ cerca de
500 processos do TRF5, envolvendo
recursos admitidos e agravos de
instrumento. De acordo com o diretor da
Subsecretaria de Recursos
Extraordinários, Especiais e Ordinários
do TRF5, Marcos Aurélio Braga, “o
processo eletrônico permitirá que a
prestação jurisdicional seja mais célere,
observando o princípio constitucional da
duração razoável do processo”.
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