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Na próxima segunda-feira (19),
o novo Processo Judicial Ele-
trônico (PJe) será implantado
na Justiça Federal no Rio
Grande do Norte (JFRN). O
sistema contemplará as Varas
Cíveis Federais do Estado. O
PJe, desenvolvido em conjunto
pela Secretaria Judiciária e
Subsecretaria de Informática do
TRF da 5ª Região, é uma
ferramenta que proporciona celeridade ao
andamento dos processos e, desde o
ano passado, vem sendo utilizado em
fase experimental na petição de ações
em algumas das unidades da Justiça

Processo Judicial Eletrônico
será implantado na JFRN

Federal de 1º e 2º graus do
TRF5. Na JFRN, o sistema
abrangerá todas as fases
processuais, eliminando a
utilização de papel e refletindo
maior segurança à  tramitação, já
que tudo estará arquivado nos
servidores de rede e de
armazenamento da Seção Judi-
ciária. O lançamento do PJe
acontecerá às 10h,  na sede da

JFRN, em Natal, e contará com a partici-
pação dos presidentes do Conselho
Nacional de Justiça, ministro Gilmar
Mendes, e do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria.

O juiz federal Hélio Ourém
Campos lançará e-book de
título “Economia versus
Democracia: o princípio da
legalidade em um Brasil
globalizado”. O evento
será realizado no Espaço
Cultural do STJ, em
Brasília, às 16h do dia 19

Hélio Ourém lança e-book no STJJFPB realiza audiências de conciliação

Por meio do endereço
http://youtube.com/stf,
qualquer pessoa
poderá enviar
perguntas ao
presidente do
Supremo Tribunal
Federal (STF),
ministro Gilmar
Mendes. A ação é resultado de parceria
firmada entre Supremo e o YouTube. Na
próxima sexta-feira (16), a partir das 18h,
o ministro responderá ao vivo, as
perguntas mais votadas pelos
internautas, com transmissão pela TV
Justiça. Informações: www.stf.jus.br

Gilmar Mendes
responde perguntas
de internautas

Na próxima quinta-feira, a

Subsecretaria de Informática irá

implantar no TRF5 nova solução de

gerenciamento de conexão à Internet

(Proxy). Com a nova solução, o

Tribunal implementará mais um nível

de segurança contra ameaças da

rede mundial de computadores, além

de melhorar a utilização dos links de

acesso à Internet. A nova solução,

como qualquer outra, poderá ser

submetida a ajustes necessários

para o ambiente desta Corte

Informática
investe na
segurança

A JFPB em Sousa promove, hoje, um mutirão de
audiências de conciliação em processos que
visam efetivar a desapropriação de áreas para
viabilizar a transposição do Rio São Francisco,
na Paraíba. Para o dia, estão programadas
30 audiências de processos que tramitam na
8ª Vara Federal. A titular da vara e diretora da
Subseção Judiciária do município de Souza,
juíza federal Paula Emília Moura Aragão,
preside o mutirão, previsto para acontecer
novamente no próximo dia 28.

Conciliação
na Paraíba

em 2009

de maio. A obra reúne
artigos sobre economia e
o princípio da legalidade,
resultantes do trabalho de
pesquisa do magistrado
nos cursos de graduação
e pós-graduação da
UNICAP. Informações:
www.ourem.cjb.net.


