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O Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) cumprirá o
cronograma de metas proposto
pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para o ano de 2010,
afirmou a desembargadora
federal Margarida Cantarelli,
durante reunião com gestores do
Tribunal. Na qualidade de
gestora das Metas, a magistrada
diz que o TRF5 já cumpriu
algumas das recomendações do
CNJ, como a redução do número
de processos pendentes nas
Varas Federais da 5ª Região. As metas
exigidas incluem, desde a economia dos
custos com uso de energia, água, papel,

TRF5 avalia cumprimento das metas do CNJ

combustível e telefonia, até a realização
de cursos para juízes e desembargadores.
Haverá um treinamento para magistrados,

A possibilidade de um advogado ou
procurador iniciar um processo em seu
próprio escritório, protocolando petições,
recebendo intimações de simples
despachos até decisões e sentenças, ficou
mais perto de ser concretizada pelo
lançamento do Processo Judicial eletrônico
(Pje) em Alagoas, na última sexta-feira (16).
O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
ressaltou a agilidade e a transparência
como principais vantagens do novo

JFAL implanta Processo Judicial eletrônico

Chegaram à Seção Judiciária do Ceará,
cinco novos magistrados. Luísa
Ferreira Lima, Tiago José Brasileiro

Franco, Antônio Felipe de Amorim
Cadete, Temístocles Araújo Azevedo e
Emanuela Mendonça Santos receberam
as boas vindas do diretor do Foro, juiz
federal José Parente Pinheiro, e do juiz
formador, Alcides Saldanha Lima. Na oca-
sião, conversaram sobre desafios da ma-
gistratura, condições de trabalho, relaciona-
mento com os colegas, produtividade e
volume das demandas judiciais. “A Dire-
ção do Foro está à disposição para aten-
der as solicitações dos novos magistra-
dos da melhor forma possível e que
sejam bem-vindos!”, desejou Pinheiro.

diretores e assessores com a
finalidade de seguir o
cronograma das dez metas do
CNJ. O curso possibilitará
rapidez na conclusão dos
prazos previstos para o cumprimento das
medidas. Todos os setores do Tribunal
estão trabalhando para alcançar as metas.
Até o mês de junho deste ano, foi
registrada diminuição de 4,5% na
utilização de papel, tendo o setor da
Reprografia reduzido seu consumo em
25%, em relação a 2009. No próximo dia
30 de julho, acontecerá o Mutirão de
Garanhuns, mais uma iniciativa com a
finalidade de reduzir o total de processos
pendentes nas subseções da 5ª Região.

sistema. “O Pje é uma das
ações mais salutares na
busca da tão almejada
celeridade” declarou o
desembargador. O diretor do
Foro da Justiça Federal em
Alagoas, Paulo Cordeiro,
destacou que o sistema é uma grande
vitória, capaz de dar agilidade às
demandas do Direito. Cordeiro frisou ainda
a segurança que o PJe traz e lembrou o
número de processos em papel que foram

perdidos com as
enchentes nos Estados de
Alagoas e Pernambuco.
“Agora, o único papel da
Justiça será julgar”,
afirmou o diretor. Nessa
primeira etapa, apenas as

ações cíveis poderão ser processadas por
meio virtual. Não haverá mudança na
tramitação das ações criminais e execuções
fiscais, que continuarão correndo da forma
tradicional, até a sua conclusão.

Ceará
JFCE recebe novos
Juízes Federais

O Núcleo de Tecnologia da Informação
lançou, na sexta-feira (16), um novo
design para a Intranet da Justiça Federal
no Ceará (http://intranet.jfce.gov.br). O
sistema, que oferece serviços administra-
tivos aos servidores, ganhou um layout
moderno e harmonioso, com melhor
distribuição de textos, imagens e cores. A
navegação agora está mais fácil devido à
utilização de links que indicam o caminho
percorrido de forma prática e rápida.

Novo design da Intranet


