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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Roberval Leão (3ª Vara), Reinaldo 
Costa Junior (Juazeiro), Manuela Costa 
(21ª Vara), Luiz Filho (NUCOD) e Ron-
dinelly de Jesus (Mega Service). Ama-
nhã: Ernesto Calixto Netto (Juazeiro), 
Gutemberg Souza de Jesus (DIREF) e 
Jorge Melquiades Garcia (VIPAC).

Parabéns

A SECAM - Seção de Comunicação e 
Arquivo Administrativo desta Seccional 
solicita a todos os servidores responsáveis 
pela emissão de correspondências que es-
crevam tanto nos envelopes quanto nos 
Avisos de Recebimentos (ARs) e nas Guias 
de Remessa via malote o endereço da uni-
dade remetente, para, deste modo, facilitar 
o trabalho daquela Seção. 

A justificar tal pedido, a SECAM escla-
rece que, quando as correspondências são 
devolvidas pelos Correios, faz-se necessá-
rio abrí-las para verificação do remetente e 
posterior remessa à unidade emitente.

Alguns servidores não escrevem o reme-
tente nos envelopes, pensando ser suficien-
te apenas escrevê-lo nos ARs. No entanto, 
nem sempre os ARs retornam junto com as 
correspondências. 

O mesmo acontece com as Guias de 
Remessa via malote e até mesmo com os 
próprios ARs que acompanham as corres-
pondências. Ao recebê-los de volta devida-
mente assinados pelos destinatários, a SE-
CAM não sabe onde entregar. Quando há 
algum número de processo relacionado, é 
realizada uma consulta. Quando há o nome 
do servidor responsável pela expedição, 
consegue-se localizar pelo Outlook. 

Todo esse procediemento dificulta o tra-
balho da SECAM, além de prejudicar o pró-
prio trabalho das unidades emitentes que 
necessitam dos ARs e das Guias de Remes-
sa para comprovar o recebimento e anexar  
nos respectivos processos.

Assim, para uma execução mais efi-
ciente dos trabalhos, escrever o nome da 
unidade remetente é fundamental.

SECAM solicita que correspondências 
tenham o endereço do remetente

A Biblioteca desta seccional adquiriu a 
Biblioteca Digital Fórum, que reúne 46 tí-
tulos de obras jurídicas, contendo estudos 
em diversas áreas do Direito. Esta aquisição 
objetiva modernizar o acesso dos magistra-
dos e servidores à informação jurídica.

Além disso, permite a consulta ao texto 
integral e atualizado de todos os códigos 
brasileiros, incluindo a Constituição de 
1988, com notas remissivas e legislação 
complementar que apoiam a atualização e 
a praticidade da pesquisa.

O acesso é simultâneo e ilimitado no 
ambiente virtual da internet, com design 
leve, navegação simples e intuitiva, siste-
ma de busca rápido e inteligente, além de 
diversas funcionalidades que trazem mais 
praticidade e rapidez às  pesquisas.

A plataforma digital oferece liberdade 
para copiar, colar, fazer download, imprimir 
e exportar trechos das obras. 

A pesquisa pode ser feita de forma sim-
ples e rápida, bastando digitar o assunto, 
autor e/ou título das obras.

A Biblioteca disponibiliza para os usu-
ários a tecnologia para informação atua-
lizada virtual, mas continua atualizando 
seu acervo físico para receber servidores, 
estudantes e pesquisadores que con-
sultam, num ambiente calmo, clássicas 
obras do Direito, tradicionais fontes do 
saber jurídico. 

A lista dos livros digitais adquiridos e to-
dos os códigos nacionais atualizados foi en-
caminhada para todos os e-mails e encon-
tra-se em http://bidbeta.bidforum.com.br.

Biblioteca desta Seccional 
adquiriu a  Biblioteca Digital Fórum

Justiça Federal lança pesquisa 
para definição de metas

Tendo em vista a Resolução CNJ n. 221/2016, 
que institui os princípios da gestão participativa 
e democrática na elaboração das metas do Poder 
Judiciário, será realizada até  30 de agosto, uma 
pesquisa de opinião para nortear a definição de 
metas para 2017, contemplando quatro públicos-
-alvo: magistrado, servidor, advogado e cidadão.         

Com o lema “Governança Participativa”, a pes-
quisa tem por objetivo aperfeiçoar o desempenho 
da Justiça Federal visando a uma justiça mais rá-
pida, acessível e efetiva.

As respostas devem ser encaminhadas utilizan-
do os endereços eletrônicos: • www2.cjf.jus.br/
questionario/index.php/929249?lang=pt-BR (ma-
gistrados); • www2.cjf.jus.br/questionario/index.
php/767165?lang=pt-BR (servidores); • www2.cjf.
jus.br/questionario/index.php/576866?lang=pt-
-BR (advogados); • www2.cjf.jus.br/questionario/
index.php/348189?lang=pt-BR (cidadãos).

Mantida liminar que 
permite manifestações 
políticas na Olimpíada

A Lei 13.284/2016 ressalva o direito 
constitucional "ao livre exercício de mani-
festação e à plena liberdade de expressão 
em defesa da dignidade da pessoa huma-
na". Baseada nisso, o TRF2 negou pedido 
do Comitê Organizador dos Jogos Olímpi-
cos 2016 para cassar a liminar que asse-
gura direito de manifestações públicas de 
viés político em locais de competição.

Concedida pela primeira instância, a li-
minar permite que pessoas presentes nos 
estádios se manifestem pacificamente, seja 
por cartazes, camisetas ou outros meios 
que não perturbem a paz no evento.

O MPF informou que torcedores esta-
vam sendo obrigados a retirar e guardar as 
camisetas e os cartazes com mensagens 
políticas. Alguns manifestantes até foram 
expulsos dos estádios.

CNJ avalia PJe e discute
ajustes antes da expansão

Integrantes do CNJ aprovaram a ver-
são 2.0 do PJe. Em reunião da Comissão 
Permanente de Tecnologia da Informação 
foram avaliadas as primeiras semanas de 
funcionamento da nova ferramenta antes 
de ser disponibilizada aos tribunais de todo 
o país. Desde 16/6, a versão mais recente 
é utilizada experimentalmente no CNJ.

Segundo o presidente da Comissão, 
conselheiro Gustavo Alkmim, o objetivo 
dos testes do novo PJe foi avaliar seu fun-
cionamento e a necessidade de ajustes. 
“Decidimos realizar esse encontro para 
ouvir a avaliação de quem efetivamente 
utilizou o PJe 2.0. Assim teremos um fe-
edback do que foi esse primeiro mês e 
meio de operação do sistema para entre-
gar um produto ainda mais ‘afiado’ para 
os tribunais e para os jurisdicionados”, 
afirmou Alkmim. 

O conselheiro ressaltou que a nova ver-
são do PJe atenderá à demanda de um seg-
mento específico do sistema de Justiça, as 

pessoas com deficiência visual. Há 1.149 
advogados com deficiência visual no país.

O novo PJe representa um avanço para 
essa parcela da população, que não tinha 
acesso aos processos físicos. Servido-
res com deficiência visual participam dos 
testes. A partir de agora, todas as novas 
funcionalidades do PJe serão homologadas 
por equipes com pessoas com deficiência.

A nova versão do PJe traz outras no-
vidades além da acessibilidade. A nova 
arquitetura da ferramenta facilita o desen-
volvimento colaborativo. Com a atualização 
da tecnologia, equipes de diferentes tribu-
nais podem desenvolver funcionalidades 
para o programa de maneira independente 
e simultânea, sob a coordenação da Rede 
de Governança do PJe.

A nova versão do PJe foi extremamente 
bem avaliada, com destaques para a maior 
facilidade de uso e consulta ao conteúdo 
do processo. 


