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O Sistema que
implantou o Processo
Judicial eletrônico
(Pje) na nova Vara
Federal de
Mossoró(RN),
inaugurada dia 1º de
julho deste ano,
abrangerá todas
as fases
processuais,
eliminando a
utilização de
papel e refletindo
diretamente numa
maior segurança
à tramitação. A JFRN é pioneira na
utilização do PJe, resultado de um termo
de cooperação com o Conselho Nacional
de Justiça, o Conselho da Justiça Federal

Processo Judicial eletrônico
marca inauguração em Mossoró

O presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor
Rocha, afirmou que a adoção do
processo eletrônico contribuiu para que
o STJ conseguisse, a um só tempo,
reduzir o consumo de energia, diminuir o
estoque de processos em tramitação e
aumentar o espaço físico do Tribunal.

Sistema virtual diminui gastos com energia Continuam abertas as inscrições para
credenciamento de psiquiatras, com
objetivo de formar rede oficial de
médicos para o Tribunal Federal da 5ª
Região. Os profissionais selecionados
prestarão serviços de consultas
médicas a magistrados, servidores e
respectivos dependentes, beneficiários

Vagas para psiquiatras estão disponíveis

O Conselho da Justiça Federal
(CJF) aprovou a Tomada de
Contas Anual do CJF e da Justiça
Federal de 1º e 2º graus relativa ao
exercício de 2009. Sob a presidência
do ministro Cesar Asfor Rocha, o
Colegiado aprovou as conclusões do
Relatório de Auditoria e do parecer da
Secretaria de Controle Interno do CJF,
determinando a remessa deles ao
Tribunal de Contas da União para
julgamento, conforme determina a
legislação em vigor. A auditoria sobre
os atos de gestão praticados pelo
Conselho e pela Justiça Federal de 1º
e 2º graus comprovou a regularidade
das contas dos gestores responsáveis.

CJF aprova Tomada
de Contas da
Justiça Federal

e os Tribunais Regionais
Federais. A inauguração
contou com as
presenças do ministro do
Superior Tribunal de
Justiça e corregedor-
geral da Justiça Federal,

Francisco Falcão,
do desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria,
presidente do TRF5,
do vice-presidente,
Marcelo Navarro,
além do diretor do
Foro da JFRN, juiz

federal Ivan Lira de Carvalho. Também
prestigiaram o evento os desembargado-
res federais Paulo Gadelha, Margarida
Cantarelli e Francisco Barros Dias.

do Plano de Assistência Psicológica e
Psiquiátrica. Os profissionais
interessados devem estar inscritos no
Conselho Regional de Medicina de
Pernambuco, com consultórios
localizados nas cidades do Recife,
Olinda, Paulista e Jaboatão dos
Guararapes.

Segundo dados divulgados pelo ministro,
o STJ ganhou 30% de área útil somente
com a eliminação de armários, enquanto
o volume de processos que tramitam na
Casa caiu pela metade: de
aproximadamente 460 mil, em setembro
de 2008, para cerca de 230 mil, neste
ano.

Está disponível na Intranet uma lista
telefônica completa. O usuário pode-
rá fazer a busca pelo nome do servi-
dor ou pelo setor. Qualquer sugestão
ou correção de dados deverá ser fei-

ta à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Ao lado da central de ar-condicionado
do TRF5, o servidor encontra um local
para estacionar motos e bicicletas no
edifício-sede do Tribunal. A área possui
dez vagas.

Lugar apropriado para
motos e bicicletas


