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O presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª
Região,
desembargador
federal, Luiz
Alberto Gurgel de
Faria, participa
hoje, da 108ª
sessão plenária do
Conselho Nacional
de Justiça. Na sessão, que começa às
8h30, para dar efetividade à Lei
Complementar 135, aprovada pelo
Congresso Nacional, que impede a
candidatura de políticos condenados na
Justiça em decisão colegiada em
processos ainda não concluídos, o

Tribunais podem contribuir
com o projeto ficha limpa

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai
recomendar aos Tribunais que
encaminhem aos Tribunais Regionais
Eleitorais, a relação de pessoas
condenadas. O presidente do CNJ e do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro

Cezar Peluso,
alega a
relevância da
alteração da lei
para a política
nacional e para
a dignidade do
próximo
processo

eleitoral e a importância das informações
para que a Justiça Eleitoral possa tipificar
casos de inelegibilidade.

A partir de 1º de agosto, todas as
petições e peças processuais dirigidas ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
devem ser encaminhadas apenas pela
internet. A exigência vale para tribunais,
magistrados, advogados, órgãos
públicos, pessoas jurídicas, pessoas
físicas e demais interessados que
estejam cadastrados no Sistema de

CNJ só receberá documentos por meio eletrônico

A Associação dos Servidores da
Justiça Federal está convocando
seus associados para a Assembléia
Geral Extraordinária, que
acontecerá nesta terça-feira (29/06),
na sua sala, às 17h.

Assembléia Geral
da Asserjufe

No próximo dia 4
de julho, a
desembargadora
Federal Margarida
Cantarelli vai
proferir aula magna
na “Cátedra Abierta
de Estudios
Brasileños”, uma
iniciativa da
Faculdade de Direito da Universidade
Nacional de Mar del Plata (Argentina). A
iniciativa tem o apoio institucional da
Embaixada brasileira naquele país. O
projeto tem natureza multidisciplinar e
contará com a participação de um grupo
variado de intelectuais e acadêmicos que
vão expor os mais variados aspectos da
cultura brasileira para a nação irmã,
tendo por finalidade a aproximação de
ambos os países em decorrência do
Tratado do MERCOSUL. Em sua
palestra, que contará com a presença de
juízes federais argentinos além de outras
autoridades locais, Margarida Cantarelli
abordará a evolução histórica dos direitos
fundamentais no Brasil e debaterá sobre
a forma como cada um desses países
está os implementando.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu
o primeiro passo para a consolidação de
um Judiciário totalmente informatizado ao
transformar milhares de processos de
papel em arquivos digitais. Mais de 300
mil processos, com mais de três milhões
de folhas já foram digitalizados; o
estoque remanescente, armazenado nos
gabinetes dos ministros, vem sendo
gradativamente zerado, seguindo a
ordem de antiguidade. A previsão é que,
em 1º de agosto, o STJ será o primeiro
tribunal do mundo totalmente virtualizado.
“Vamos acabar definitivamente com o
papel no nosso cotidiano”, garante o
presidente do Tribunal, ministro Cesar
Asfor Rocha.

STJ tem digitalizados
mais de 300 mil
processos

Margarida Cantarelli
inaugura cátedra
de estudos

Processo Eletrônico do Conselho. O
cadastramento é feito na Seção de
Protocolo do CNJ, em Brasília, ou em um
dos tribunais conveniados. Entre eles
estão os cinco Tribunais Regionais
Federais (TRFs), 24 Tribunais de Justiça,
21 Tribunais Regionais do Trabalho, dois
Tribunais da Justiça Militar (TJMs) e seis
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).
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