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Presidente do TRF5 participa da
instalação do PJe em Sergipe

Mestrado de Justiça
Administrativa abre
inscrições

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região
(TRF/5), desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de
Faria, presidiu, na última
quinta-feira (15), a solenida-
de de implantação do Pro-
cesso Judicial eletrônico (PJe)
na Justiça Federal de Sergipe,
em Aracaju. O sistema possi-
bilita a tramitação de proces-
sos judiciais federais de for-
ma digital, desde a petição inicial até o
término do procedimento. Entre os bene-
fícios trazidos pelo PJe, estão a eliminação
do uso de papel para o andamento das
ações, o maior grau de segurança no trâ-

mite e a transparência da
atividade judicial. Para a garantir
o aproveitamento máximo na
utilização do sistema, magistra-
dos, servidores, advogados e
procuradores estão passando
por um treinamento com uma
equipe de técnicos do TRF5 e da
INFOX - empresa responsável
pelo desenvolvimento do
software. Em Sergipe, o PJe está
em funcionamento desde do dia

12 de julho. O aplicativo foi desenvolvido
por uma empresa sergipana e deriva do
Sistema Creta, em funcionamento há seis
anos e implantado pelo TRF5 por iniciati-
va da Seção Judiciária de Sergipe.

Palestra de Juiz Federal
do RN é destaque em
Cuba
A palestra do mem-
bro do Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ), juiz federal
Walter Nunes da Sil-
va Júnior, foi um dos
destaques do 5º En-
contro Internacional
Justiça e Direito, realizado em Cuba. O
magistrado falou sobre as ações desen-
volvidas pelo CNJ, sobretudo na área da
Justiça Criminal. “Há uma grande curiosi-
dade da comunidade internacional em re-
lação ao sistema de Justiça brasileiro, em
razão da dimensão continental do país e
da complexidade do sistema”, observou o
conselheiro. Ele destacou as ações do CNJ
para aprimorar a Justiça Criminal e o sis-
tema penitenciário, com os mutirões car-
cerários, que já libertaram mais de 20 mil
pessoas presas indevidamente.
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Os Tribunais de Justiça de todo o país
poderão lançar os resultados das metas
de 4 a 8 e 10 no sistema eletrônico do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Desde a última quinta-feira (15), o
sistema está disponível para acesso e os
gestores das metas em cada tribunal
informarão os resultados alcançados até
o momento. Para isso, deverão

O Programa de Pós-Graduação
Multidisciplinar Justiça Adminis-
trativa (PPGJA), curso de
Mestrado profissionalizante da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) abre ins-
crições de 30 de agosto a 3 de setembro.
O Mestrado em Justiça Administrativa é
destinado a juízes federais e profissionais
que atuam na área da Justiça Federal. As
inscrições poderão ser feitas pessoalmen-
te ou por representação. O curso é gratui-
to e foi pensado para viabilizar a partici-
pação de alunos de todas as regiões do
Brasil. Para outras informações ou dúvi-
das, os interessados podem acessar o site:
www.nupej.uff.br.

responder a um questionário, levando em
consideração os pontos constantes do
glossário das metas prioritárias 2010. O
sistema para preenchimento dos dados
pode ser acessado pelo link:
www.cnj.jus.br/metas2010. Os dados da
Meta 9 serão lançados no questionário de
TI, pelo Comitê de Gestão dos Sistemas de
Informática do Poder Judiciário.

O sistema só estará acessível para pessoas
previamente cadastradas. Em cada
tribunal, foram designados dois gestores
(magistrados) que são encarregados de
coordenar o cumprimento das metas no
seu estado.As informações sobre cada
uma das 10 metas devem ser lançadas no
sistema até o dia 15 de cada mês.


