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Cresce o número de processos distribuídos 
por meio eletrônico na 5ª Região

Meta 18: magistrados têm até hoje para informar 
quantidade de processos

Asserjufe firma convênio com o 
plano da Ortoclin

Atendimentos  
odontológicos

Último dia de inscrição de trabalhos 
para Revista CEJ/RN 
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Recepção

s estatísticas do mês de junho 
da Secretaria Judiciária (SJ) 

apontam um crescimento superior 
a 50% na distribuição de processos 
judiciais por meio eletrônico na Jus-
tiça Federal de Primeiro Grau da 5ª 
Região, se comparados aos físicos. 
De acordo com os números, a Jus-
tiça Federal em Alagoas (JFAL) e no 
Rio Grande do Norte (JFRN) tiveram 
um aumento significativo na utiliza-
ção do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe): juntas, as duas seções judi-
ciárias ampliaram a utilização do 
sistema, no mês passado, que pas-
sou a ser obrigatório para o ajuiza-

mento dos processos 
inseridos nas classes 
de Ação Monitória, 
Execução de Título 
Extrajudicial e Ação 
de Notificação, bem 
como de todos os in-
cidentes processuais 
e ações conexas.
Aceitação -  Para a 
diretora da Secreta-
ria Judiciária, Telma 
Motta, a obrigatorie-
dade do uso do PJe 
em algumas seções 
judiciárias foi  respon-

sável pelo cresci-
mento na utilização 
do sistema, mas não 
só. Segundo ela, o 
crescimento tam-
bém está atrelado à 
aceitação dos pro-
fissionais de Direito 
e à intensificação 
dos treinamentos 
sobre a aplicação do 
PJe, que vêm sendo 
realizados na sede 
do TRF5 e nas se-
ções judiciárias da 
5ª Região.

Termina hoje (31/07) o prazo 
para os magistrados informarem 
à Corregedoria Nacional de Jus-
tiça a quantidade de processos 
relativos à Meta 18 que aguar-
dam tramitação há mais de 100 
dias. De acordo com o correge-

dor Nacional de Justiça, ministro 
Francisco Falcão, os dados devem 
ser lançados na planilha de pro-
dutividade disponibilizada no 
Sistema Justiça Aberta, acessível 
no portal do Conselho Nacional 
de Justiça (www.cnj.jus.br). 

A Meta 18 prevê que sejam 
julgados, até o fim deste ano, 
todos os processos de improbi-
dade administrativa e de crimes 
contra a administração pública 
que entraram na Justiça até de-
zembro de 2011.

O prazo de inscrição 
de trabalhos jurídicos 
para serem publica-
dos nos volumes 23 e 
24 da Revista CEJ da 
Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte 
se encerra hoje. De 
acordo com o diretor 
da Revista, juiz federal 
Ivan Lira de Carvalho, os arti-
gos devem versar sobre Direito 
Penal e Processual Penal, Direito 

Civil/Comercial, Di-
reito Processual Civil, 
Direito Constitucional, 
Direito Administrati-
vo, Direito Tributário, 
Direito Internacional, 
Direito Ambiental, 
Teoria Geral ou Fi-
losofia do Direito. O 
edital completo pode 

ser conferido no site da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(www.jfrn.jus.br).

Associação dos Ser-
vidores da Justiça 
Federal (Asserjufe) 
comunica que man-
tém convênio com o 
plano odontológico 
Ortoclin e está ofe-
recendo diversos serviços para 
cuidar da saúde bucal. Entre eles, 
periodontia, dentística (restau-
rações), endodontia (canal), ci-
rurgias, radiologia, aplicação de 
flúor, odontopediatria e preven-

ção contra cáries. 
De acordo com 
o presidente da 
Asserjufe, Airon 
Cordeiro Galvão, 
o custo mensal 
por pessoa é de 

R$15,90 e o associado ainda pode 
contar com descontos nos proce-
dimentos de ortodontia, próteses, 
implantes e clareamento a laser. 
Mais informações com Cristiane, 
pelo ramal 9581.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) comunica que, em virtude 
de problemas com a instalação 
dos equipamentos odontológicos 
(compressor e RX), os atendimen-
tos dessa especialidade médica 
não serão retomados essa semana. 


