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SIGJUS comemora primeiro
aniversário

Dia da Abertura dos
Portos (1808)

Dia do Comércio Exterior

O projeto SIGJUS (Sistemas
Integrados de Gestão da Jus-
tiça Federal) completa um ano
nesta quinta-feira. Instituído
em toda a Justiça Federal, o
plano tem o objetivo de unifor-
mizar as rotinas administrati-
vas e torná-las mais ágeis,
através da unificação
dos sistemas organiza-
cionais, integração de
áreas, pessoas e siste-
mas informatizados. A
ideia é promover a uniformidade de pro-
cedimentos, de forma a implantar um
modelo de gestão que otimize os recur-
sos disponíveis, evitando o uso de tec-
nologias defasadas e gastos elevados
com Tecnologia da Informação. O
SIGJUS busca a unificação/interação
dos sistemas da administração com o in-
tuito de proporcionar ao Conselho da
Justiça Federal, Tribunais Regionais Fe-
derais e Seções Judiciárias a moderniza-
ção das atividades administrativas, com
agilidade e confiabilidade nas informa-
ções gerenciais, fácil acesso dos órgãos
de controle e transparência dos atos
administrativos. Durante o lançamento da
etapa de implantação de processos do

SIGJUS no TRF5, ocorrido em outu-
bro passado, o vice-presidente des-
ta Corte, desembargador federal
Marcelo Navarro, classificou o proje-

to como “o passaporte da Justiça brasi-
leira para o século 21”.

 

Pesquisa do CNJ definirá
custo de processo
Através de uma pesquisa de campo
nas cinco Regiões da Justiça Fede-
ral, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) irá determinar o custo unitário
real do processo de execução fiscal
da União. O estudo será desenvolvi-
do pelo Departamento de Pesquisas
Judiciárias do CNJ em parceria com
o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) e contará com a par-

ticipação de juízes do CNJ e das cin-
co regiões da Justiça Federal, além
de representantes da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Re-
ceita Federal. As ações de execução
fiscal, que representam o maior con-
tingente de ações no Judiciário, serão
as primeiras a serem avaliadas.

Pagamento de
estagiário ocorrerá
no próximo dia 2
O pagamento dos estagiários
universitários será feito na próxi-
ma terça-feira. O Setor de
Acompanhamento de Estágio de Nível
Superior informa que, a partir de feverei-
ro, a data de pagamento ocorrerá no dia
dois de cada mês. É preciso que os se-
tores enviem a folha de frequência, im-
preterivelmente, no último dia útil de ja-
neiro, para que seja viabilizada a bolsa
mensal, que compreende auxílio-financei-
ro e auxílio-transporte. Informações: 9835.

Prévia do Guaiamum Treloso
A prévia do bloco Guaiamum
Treloso vai reunir foliões nesta sex-
ta-feira, a partir das 20h, no Poço da
Panela (Casa Forte). As principais
atrações da noite são as apresenta-
ções do cantor Lula Queiroga, banda
Titãs e Sambão do Preto Velho.
Mais informações: 3441.1241.

Lançamento da etapa
de implantação do
SIGJUS no TRF5


