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O Diário Oficial da União publicou,
na última sexta-feira (28), a Reso-
lução 104 do Conselho da Justiça Federal
(CJF) que institui a Infovia da Justiça
Federal: uma solução unificada de
comunicação de dados no âmbito do CJF
e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. A
Infovia vai desafogar a demanda dos
serviços judiciários por recursos
tecnológicos, principalmente com a
implantação do processo digital, que está
exigindo ampliação da capacidade de
tráfego de dados nos meios de
comunicação digital atuais.

CJF publica
resolução que
institui a Infovia

O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região
estará implantando
no período de 05 a 09
de julho deste ano, o
Processo Judicial
Eletrônico (PJe), na
Seção Judiciária de
Sergipe. O sistema
possibilitará a tramitação das ações judi-
ciais federais de forma digital. A automa-
ção de todas as fases processuais trará
agilidade e ampliará o acesso à Justiça.
O PJe teve início em Sergipe, quando
uma empresa do Estado desenvolveu o
software. Entre os benefícios obtidos,
está a eliminação do uso de papel nos
procedimentos, maior grau de segurança
no trâmite e maior transparência na
atividade judicial. As partes envolvidas no
processo poderão continuar dando entra-

da com a petição impressa,
mesmo após a implantação
do sistema eletrônico. Se
um processo tiver início na
forma digital, não poderá
ser revertido para o papel.
Numa primeira fase, não
haverá alteração no modo
de tramitação dos feitos

relativos a ações criminais, execuções
fiscais e processos que já tramitam
eletronicamente nos Juizados Especiais
Federais. A utilização do PJe, que é, de
início, facultativa, tornar-se-á obrigatória,
motivo pelo qual é imprescindível que os
advogados e procuradores providenciem
a sua certificação digital e treinamento
especial, condições indispensáveis para
cadastramento e utilização do sistema.
Outras informações podem ser obtidas no
site www.jfse.jus.br/pje.html.

PJe será implantado em Sergipe

O Setor de Acompanhamento e
Avaliação de Desempenho Funcional, do
NDRH, solicita aos diretores e chefes de
gabinetes que preencham e entreguem,
com a máxima urgência, as fichas de
avaliação do Sistema Integrado de
Avaliação de Desempenho Funcional
(Siades) dos servidores, relativas aos

meses de dezembro de 2009 e de
janeiro a abril deste ano. O NDRH
informa ainda, que as portarias de
concessão de padrões estão em atraso,
causando prejuízos financeiros aos
servidores. Outras informações podem
ser obtidas com Soraya, pelo ramal
9804 ou e-mail soraya@trf5.jus.br.

Fichas de avaliação dos servidores devem ser entregues

Com o objetivo de
contribuir para
preservação do meio
ambiente, o Comitê
Socioambiental do
TRF5 instalou, no
ano passado,
contêineres laranjas
que servem de
depósito para pilhas
descartáveis e baterias de celular. O
material recolhido é encaminhado para
a Prefeitura do Recife, responsável
pelo destino final.

Pilhas e Baterias

O Ministério Público Federal lançou, esta
semana, em Belém, campanha cidadã
pelo consumo consciente de produtos
bovinos. A ideia é enfocar a necessidade
dos consumidores cobrarem informações
a respeito da origem da carne que
compram nos supermercados. A
campanha será veiculada em todo o
Brasil e começa exatamente um ano
após o início do trabalho contra a
ilegalidade na cadeia da pecuária.

Campanha Carne Legal,
pelo consumo consciente


