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O governador Eduardo
Campos se reuniu com
os presidentes do Tri-
bunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5),
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, do Tribunal de
Justiça de Pernambu-
co, José Fernandes de
Lemos, do Tribunal
Regional Eleitoral, Roberto Ferreira Lins e
a presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região, Eneida Melo para
decidir sobre a instalação de um centro
administrativo para abrigar as unidades
judiciais dos municípios atingidos pelas
chuvas. Os desembargadores discutiram a
respeito da doação de terrenos públicos

para comportar o
novo órgão, que vai
atender as cidades
de Palmares,
Barreiros e Catende.
A presidente do
Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª
Região, Eneida
Melo, defende que,

além de buscar uma solução comum a
médio prazo, para um problema que
atinge a todos os tribunais, a edificação
de centros administrativos do Judiciário
nessas cidades vai reforçar o projeto de
uma Justiça integrada em Pernambuco,
em acordo com as determinações do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Judiciário terá Centro para
atender cidades da Mata Sul

Comissão avaliará sistemas de gestão eletrônica da JF

Processo Judicial
eletrônico será
implantado na JFAL

Credenciamento
de peritos

O presidente do Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), ministro Cesar Asfor Rocha, nomeou
comissão para avaliar os requisitos tecnoló-
gicos dos sistemas de gestão eletrônica de
documentos existentes nos Tribunais
Regionais Federais da 2ª Região (sistema
SIGA), da 4ª Região (GDOC) e o da 5ª Re-
gião (FLUXUS), com o objetivo de estudar
a viabilidade de adoção de um sistema a

ser utilizado em âmbito nacional, em toda
a Justiça Federal. A comissão envolve servi-
dores das áreas de Tecnologia da Informa-
ção do CJF e dos cinco TRFs. A avaliação
desses sistemas foi uma medida aprovada
pelo Comitê Gestor do Projeto SIGJUS
(Sistemas Integrados de Gestão da Justiça
Federal), composto pela secretária-geral
do CJF e pelos diretores-gerais dos TRFs.

O Juízo da 26ª Vara Federal em Palmares
está promovendo o credenciamento de
médicos de qualquer especialidade para
atuarem na qualidade de perito judicial
nas ações afetas ao Juizado Especial. A
atividade pericial consiste na realização
de exame, na resposta aos quesitos
formulados pelo magistrado e pelas
partes, relativas à capacidade ou
incapacidade de trabalho do periciando,
a fim de dar suporte às decisões
judiciais referentes à concessão de
benefício previdenciário/assistencial. A
remuneração é de R$ 175.

Para reduzir os danos causados pelo
mercúrio, material tóxico que polui o

meio ambiente e traz danos à saúde, o
TRF5 está realizando o tratamento das

lâmpadas que possuem essa substância,
antes de descartá-las. A iniciativa reflete

a preocupação da instituição em
contribuir para a preservação da

natureza.

Lâmpadas fluorescentes tratadas

A Justiça
Federal em
Alagoas
(JFAL) passa
a operar, a
partir da
próxima
sexta-feira(16), com o novo Processo
Judicial eletrônico (PJe). A mudança
permitirá a tramitação digital de ações
judiciais na varas cíveis federais do Estado.
A instalação do PJe é mais um importante
passo para dar agilidade ao andamento
de processos, por ser um mecanismo
capaz de facilitar o acesso das partes,
advogados e procuradores ao Judiciário.
De acordo com o diretor do Foro da JFAL,
juiz federal Paulo Machado Cordeiro, o
novo sistema garante maior transparência
à atividade judicial, pois o arquivo digital
pode ser acessado pelas partes em
qualquer lugar. A solenidade de
lançamento será às 10h, no auditório da
JFAL, com a presença do presidente do
TRF5, desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, magistrados e convida-
dos. Juízes, servidores, procuradores e
advogados estão participando de um
treinamento para atuar no sistema.


