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O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pretende substituir, até o
final de julho, todos os processos
judiciais e administrativos em
papel por arquivos digitalizados.
De acordo com o presidente do
STJ, ministro Cesar Asfor
Rocha, a estimativa é de que
até lá sejam digitalizadas cerca
de 150 milhões de páginas
referentes a 450 mil processos. Na
opinião do ministro, a nova técnica vai
proporcionar maior celeridade aos
julgamentos. “Não teremos mais
processos em papel. O STJ será o
primeiro tribunal a trabalhar totalmente

informatizado”, ressaltou o
ministro. De acordo com Cesar
Asfor, o processamento
eletrônico faz parte do desafio
de buscar soluções eficazes
para a melhoria do serviço
jurisdicional prestado pelo
Tribunal. A modernização do
STJ vai agilizar o trâmite das
ações com segurança e

qualidade, otimizar a utilização de
recursos financeiros e de pessoal, além
de facilitar o acesso de advogados e
partes aos autos dos processos, uma
vez que o procedimento poderá ser feito
pelo site do STJ, 24 horas por dia.

Superior Tribunal de Justiça anuncia
digitalização de 450 mil processos

O NDRH informa que estão abertas as
inscrições para os cursos de Informá-
tica (Excel, PowerPoint e Windows-
Word). De acordo com a diretora do
NDRH, Rosilene Diniz, os módulos ofe-
recidos foram indicados pelos servido-
res durante pesquisa realizada, em
agosto passado, via Intranet. Os cursos
estão previstos para começar em mar-
ço, em horário noturno. Os interessados

devem efetuar
suas inscrições
até o final de
deste mês,
acessando a
Intranet e
clicando em uma
das opções do
curso. Mais
informações pelos ramais 9818/9307.

NDRH abre inscrições para cursos de Informática

É preciso
estar atento
para o fim do acento
diferencial.

Acentuação 4 -  Não existe mais
acento para diferenciar os pares: para
(verbo)/ para (preposição), pela/pela,
pelo/pelo, etc. Ex. Ele para o carro
para o passageiro descer.

P.S – Permanece o acento diferencial
em pôr (verbo)/por (preposição) e em
pôde (pretérito)/pode (presente).

P.S – Também continuam os acentos
que diferenciam o singular do plural
nos verbos ter e vir, assim como seus
derivados. Ex. Ele tem/Eles têm. Ele
vem/Eles vêm. Ela mantém/Elas
mantêm.
P.S - Já o substantivo fôrma (modelo)
pode receber o acento circunflexo para
diferenciar de forma (aparência). É,
portanto, facultativo colocar o acento,
porque pode deixar a frase mais clara.
Ex. Qual a forma da fôrma do bolo?

A Caixa Econômica Federal apresenta
novas taxas para empréstimo consigna-
do aos servidores do TRF5 com prazo
de até 72 meses. A taxa de juros foi
reduzida e será de acordo com o perfil
do cliente, variando de 1,41% (clientes
com conta corrente e crédito salário) a
1,69%. Outras informações com Rachel,
Márcia ou Luciana, ramal 9441.

Caixa reduz taxas para
empréstimo consignado

Até a próxima sexta-feira, a
Procuradoria Regional Federal
da 5ª Região está com
inscrições abertas para seleção de
estagiários de Direito (a partir do 5º
período). Para se inscrever, além do
currículo é preciso apresentar
identidade, CPF, comprovante de
matrícula e documento comprovando
que o estudante cursou ou está cursando
a disciplina de Teoria Geral do Processo.
Os interessados devem procurar o
Núcleo de Recursos Humanos da PRF5
(Rua do Riachuelo, 105, 6º andar - Boa
Vista), das 14h às 17h. As provas serão
realizadas no dia 11 de fevereiro.
Informações: 2128.1300.

PRF seleciona
estagiário de Direito


