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A Justiça Federal em
Pernambuco
implanta, hoje (04), o
Processo Judicial
Eletrônico (PJe), que

permite a tramitação digital de ações
judiciais nas varas cíveis federais do
Estado. O evento acontece a partir das 17
horas, no auditó-rio do 10º andar da JFPE.
Trata-se de um importante passo para
agilizar o anda-mento dos processos,
assim como para facilitar, às partes, aos
advogados e aos procuradores, o acesso
ao Judiciário. O sistema, já utilizado nas
Seções do Rio Grande do Norte, Sergipe,

Processo Judicial Eletrônico
será implantado hoje na JFPE

Alagoas e Ceará, abrange todas as fases
processuais, eliminando a utilização de
papel e proporcionando assim uma maior
segurança à tramitação dos feitos, já que
tudo estará arquivado nos servido-res de
rede e de armazenamento da Seção
Judiciária. A implantação do sistema
garante ainda maior transparência à
atividade judicial, já que o arquivo digital
pode ser acessado pelas partes em
qualquer lugar do mundo, através da
internet. Um processo iniciado no meio
digital não poderá mais ser revertido para
o papel. Amanhã (05), será a vez da
implantação do PJe na Paraíba.

A Corregedoria do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) anunciou que vai
elaborar um documento com as boas
práticas apresentadas pelos
corregedores dos Tribunais de Justiça
de todo o país durante o Encontro das
Corregedorias-Gerais, que terminou na
quarta-feira (27/10), em Brasília (DF).
“O encontro teve o objetivo de trocar
experiências, afinar percepções e
potencializar virtudes”, destacou a
corregedora nacional de Justiça,
ministra Eliana Calmon. O evento
debateu medidas que contribuem para
o aprimoramento do Judiciário. A ideia
de elaborar o documento é tornar
públicas experiências bem sucedidas
para que sejam expandidas a todas as
corregedorias.

Os desembargadores
federais Luiz Alberto
Gurgel de Faria e Marcelo
Navarro, respectivamente
presidente e vice-
presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região participam, até o dia 17 de
dezembro deste ano, do Mutirão da
Secretaria de Recursos Especiais,
Extraordinários e Ordinários desta

Corte. A sugestão para
realização do mutirão
foi do corregedor-geral
da Justiça Federal,
ministro Francisco
Falcão, após a inspeção
realizada no TRF5. A

meta é definir a situação de 42 mil
processos que estão naquela unidade
do Tribunal, com pendências e
encaminhamento para outras instâncias.

A sede da Justiça
Federal em Caicó
(RN), onde
funciona a 9ª
Vara, está
passando por
uma reforma para ampliação. No local,
está sendo construído um espaço para
abrigar a secretaria, uma sala exclusiva
para o Juizado Especial Federal e ainda
um novo ambiente para a parte adminis-
trativa da Vara. O diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do Rio Grande do Norte,
juiz federal Ivan Lira de Carvalho, esteve
em Caicó para fiscalizar a obra, que de-
verá estar concluída em março de 2011.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) e a
Advocacia-Geral da União (AGU) celebra-
ram, terça-feira (26), acordo de coopera-
ção técnica para estabelecer mecanismos
de integração e intercâmbio que aprimo-
rem a representação judicial do CJF e da
Justiça Federal de 1° e 2° graus pela AGU,
estabelecendo formas de colaboração
entre as instituições que previnam e
solucionem eventuais conflitos na tutela
dos interesses da União.
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