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“Estamos aqui para
proclamar a instalação do
Processo Judicial
eletrônico (PJe) nas três
Varas Cíveis Federais de
Natal. O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região foi
eleito o segundo melhor do
país e essa eficiência
levou-nos a estender a
idéia para outros 15
tribunais dos Estados,
todos os tribunais do
Trabalho do país. Esses
números representam mais da metade
dos tribunais brasileiros. Então, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
pensou num processo único e teve
significativa adesão, revela o presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Gilmar Mendes”. Ainda de
acordo com o ministro do STF e
presidente do CNJ, nos últimos  anos, os
gastos do Poder Judiciário com a
informática chegaram à casa dos R$ 2,5
bilhões, mas nem sempre havia o
resultado esperado. Pensando nisso,
houve mudança de paradigma ao qual
estava condicionado ao excesso de
servidores em cargos de confiança e foi

necessário fazer uma
autocrítica ao que vinha
sendo realizado administrati-
vamente. A racionalização
dos investimentos em tecno-
logia da informação significa
na mesma proporção uma
economia dos recursos
públicos. Tal economicidade
reflete a redução significativa
do tempo de tramitação  dos
processos. O ambiente
virtual propiciará o fim da era
do papel e fazendo alusão

ao lema da nova fase implementada no
Poder Judiciário ‘agora o único papel da
Justiça é julgar. A solenidade de
lançamento do PJe ocorreu às 10h de
ontem, na sede da Justiça Federal no
Rio Grande do Norte.

Ministro Gilmar Mendes dá início
ao PJe no Rio Grande do Norte

O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
participa nesta quinta-feira da
solenidade de posse da nova Mesa
Diretora do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1), no biênio 2010/

Luiz Alberto Gurgel prestigia posse no TRF1

O TRF5, objetivando formar rede cadas-
trada oficial de médicos, abre inscrições
para credenciamento de psiquiatras. Os
profissionais selecionados prestarão
serviços de consultas médicas a magis-
trados, servidores e respectivos depen-
dentes beneficiários do Plano de Assis-
tência Psicológica e Psiquiátrica. Todos
os profissionais inscritos no Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco,
com consultórios localizados nas cidades
de Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão
podem se credenciar. Informações: 9258.

2012. Serão empossados os
desembargadores federais Olindo
Herculano de Menezes (presidente),
José Amílcar de Queiroz Machado (vice-
presidente) e Cândido Artur Medeiros
Ribeiro Filho (corregedor geral).

TRF5 credencia
psiquiatras

Na semana passada, a 17° Vara da
Justiça Federal no Ceará (JFCE),
localizada no município de Crateús,
iniciou suas atividades. A sede da
Subseção Judiciária de Crateús funciona
no horário das 9h às 16h30, na Rua D.
Pedro II, nº 673. O primeiro atendimento,
realizado pelo juiz federal Gustavo Melo
Barbosa, foi o de revisão de aposentado-
ria solicitado pelo jurisdicionado José de
Matos Ferreira.

Vara Federal de
Crateús/CE inicia
as atividades


