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Aniversariantes
Hoje: Djalma Alves de Santana (5ª 
Vara), Maurício Silva Araújo (Alagoi-
nhas), Felipe Mendonça Monteiro de 
Carvalho (Paulo Afonso), Girlene de 
Sá Sousa (Feira de Santana), Laura 
Nascimento Bezerra Freire (23ª Vara), 
Leandro Andrade da Silva (Jequié) e 
Lívia Nara de Andrade Moreira (16ª 
Vara). Amanhã: Aline Trevisan Duarte 
(DIREF), Tales Eduardo de Souza Salu 
(Vitoria da Conquista), Carlos Marçal 
de Arruda (Paulo Afonso) e Rosane 
Santiago Alves (Pro-Social).

Parabéns!

Pesquisa aponta que público da 1ª Região 
prefere o PJe como sistema único a

ser adotado na Justiça Federal

O resultado final da pesquisa sobre os 
sistemas judiciais eletrônicos da Justiça 
Federal em todo o país foi divulgado pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF) na úl-
tima quinta-feira, dia 21 de junho. No 
total, 10.598 usuários responderam ao 
estudo, realizado por meio da Corregedo-
ria Geral da Justiça Federal.

A pesquisa foi dividida em dois públi-
cos: interno (magistrados e servidores) e 
externo (integrantes do Ministério Públi-
co, profissionais da advocacia e as pesso-
as que figuram como partes ou interessa-
das em ações judiciais). A maioria desses 
usuários - 9.486, o que representa 90% 
- deseja a implementação de um sistema 
único em toda a Justiça Federal.

Os respondentes do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (2.035 pessoas) 
apresentaram preferência pelo Proces-
so Judicial Eletrônico - PJe (39,2%), 

seguido pelo eProc (34,8%), embora a 
pesquisa tenha sido realizada em fase 
de implantação e em momento de forte 
instabilidade do PJe, já solucionada pela 
Secretaria de TI.

O PJe também foi o sistema preferi-
do dos Tribunais Regionais Federais da 
3ª e 5ª Região, tendo sido escolhido por 
35,7% e 69,5% dos usuários, respecti-
vamente.

A pesquisa mostrou que a maioria dos 
votantes (58,7%) entende que somente 
o uso da certificação digital é suficiente 
para garantir a segurança da informação 
e dos atos processuais praticados, requi-
sito atendido pelo PJe.

A qualidade das duas ferramentas 
mais utilizadas (PJe e eProc) foi um dos 
pontos avaliados, sendo que o índice de 
funcionalidade (redução de despesas, 
possibilidade de trabalho remoto, padro-
nização de rotinas, transparência na prá-
tica de atos judiciais etc.) ficou em 74% 
e o de usabilidade (facilidade de peticio-
namento à distância, disponibilidade, 
estabilidade, pesquisa de jurisprudência 
etc.), em 58%.

Foram avaliados ainda os mecanis-
mos de segurança, os treinamentos re-
alizados e oferecidos, os benefícios na 
utilização dos sistemas digitais e facili-
dades na realização de atos processuais, 
entre outros itens. Com os resultados, o 
CJF tem agora uma visão mais consisten-
te dos problemas e potencialidades das 
ferramentas atualmente disponíveis e po-
derá formular políticas para aprimorar os 
sistemas eletrônicos da JF.

Magistrados, servidores, membros do 
Ministério Público, advogados, partes ou 
interessados em processos na JF pude-
ram participar do levantamento. Os da-
dos completos podem ser conferidos no 
link: http://www.cjf.jus.br/observatorio/
pesquisa_sistemas_eletronicos.php

Fonte: TRF1 e CJF

Está no ar a pesquisa 
de avaliação do Justiça 
Federal Hoje. Participe!

O Justiça Federal Hoje acaba de al-
cançar a marca de 5 mil edições, em 
quase 22 anos de existência. Por este 
motivo, estamos lançando uma pesquisa 
a fim de avaliar os interesses do público 
conquistado ao longo desses anos e, as-
sim, poder estreitar ainda mais a relação 
com nossos  leitores.

Para responder as questões, basta 
acessar o link que consta no e-mail en-
viado para todos os magistrados, servido-
res, estagiários e terceirizados da SJBA.

Recomenda-se utilizar o navegador 
Google Chrome, para obter uma melhor 
visualização da pesquisa.

O Justiça Federal Hoje agradece a sua 
participação, afinal, ele é feito para você!

Aviso
O NUASG informa que o sistema de 
som do Auditório Ministro Dias Trin-
dade estará em manutenção a partir 
de hoje (25/06), por um período de 
15 dias, com a retirada das caixas de 
som para conserto.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

30/06/08 - Justiça Federal e funcio-
nários da DELTA promovem festa juni-
na - Magistrados e servidores da Justiça 
Federal, juntamente com funcionários 
da DELTA realizaram na tarde do dia 
18/06, a tradicional festa de São João 
daquela empresa, no 4º Subsolo desta 
Seccional. Com muita música e uma far-
ta mesa de comidas típicas, o arrasta-pé 
se prolongou até o inicio da noite.

O evento foi custeado com o rema-
nescente do valor arrecadado entre o 
público da Justiça Federal, para cestas 
de Natal do ano passado, e que foi re-
servado para esta finalidade.

A festa reuniu terceirizados, magis-
trados, servidores e convidados. Na 
foto, a diretora de secretaria da 11ª 
Vara e organizadora da festa, Iolanda 
Dória, com os colaboradores Judite 
Bispo – “Xuxa”, Albertina de Jesus, 
Lindinalva Paixão, quituteiras, e Eron 
Pereira, criador da decoração.
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