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Os Assessores de 
Gabinetes do Tri-
bunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião (TRF5) fizeram 
treinamento, on-
tem (7), para utili-
zação do sistema 
Processo Judicial 
eletrônico (PJe). O 
encontro foi reali-
zado no auditório 
da Escola de Magistratura Federal (Esmafe5) 
e organizado em conjunto pela Secretaria 
Judiciária e Subsecretaria de Informática. O 
treinamento teve como foco os cadastros 
de processos de 2º grau.  Esse foi o terceiro 
treinamento para aperfeiçoar a utilização do 
sistema.  O PJe é um software desenvolvido 

pelo TRF5, em parce-
ria com o Conselho 
Nacional de Justiça 
(CNJ) e a colabo-
ração de diversos 
tribunais brasileiros. 
O objetivo principal 
é elaborar e manter 
um sistema de pro-
cesso judicial eletrô-
nico capaz de permi-
tir a prática de atos 

processuais pelos magistrados, servidores e 
demais participantes da relação processual 
diretamente no sistema. Além disso, garan-
tir o acompanhamento do processo judicial, 
independentemente de o processo tramitar 
na Justiça Federal, dos Estados, na Militar e 
do Trabalho.

Assessores treinam utilização 
do Processo Judicial Eletrônico

Dia Internacional da 
Internet Segura

Durante um 
dia de au-
diências, 21 
processos 
protocolados 
no período de 
1993 a 1997, 
em média com 
cinco autores 
por processo, 
tiveram so-
lucionadas as 
pendências de segurados do INSS, alcan-
çando o índice de 90,47% de acordos. Mais 
uma vez, a Justiça Federal no Ceará, através 
da 8ª Vara e o INSS, realizou ações para fi-
nalizar processos previdenciários. A juíza fe-
deral Elize Avesque Frota coordenou os tra-
balhos que alcançaram o índice de 90,47% 
em acordos feitos. As audiências realizadas 
na semana passada registraram um índice 
de 100% de comparecimento das partes en-
volvidas. Foram expedidos requisitórios de 
pagamento em 18 processos. A magistrada 
acrescentou que o mutirão tomou forma no 
período de 24 a 28 de janeiro de 2011.

8ª Vara Federal 
promove mutirão 
de audiências

A retirada do disjuntor de alimentação da 
central de água gelada do edifício-sede 
para a subestação apropriada causou a 
falta de energia nesta Corte, na manhã de 
ontem. O remanejamento era de extrema 
importância, pois o mesmo se encontrava 
sob dutos de água gelada. Caso houvesse 
vazamento desses dutos poderia ocasionar 
a paralisação de todo o sistema, além de 
acidentes graves.

Interrupção de energia

Os cidadãos pernambucanos são os primeiros do País a receber certidões de nascimento, 
casamento e óbito impressas no novo papel de segurança emitido pela Casa da Moeda, que 
garante maior segurança ao documento, evitando falsificações. A nova certidão começou a 
ser impressa, sexta-feira (4), na maternidade do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife 
(PE), que conta com uma unidade de registro civil interligada aos cartórios da capital, dentro 
dos padrões estabelecidos pelo Provimento 13 da Corregedoria Nacional de Justiça.

PE é pioneiro na emissão de certidão em novo papel

O Espaço do Servidor volta a atender 
no 16º andar do Tribunal. Estão sendo 
oferecidas sessões de massoterapia 
(reiki, reflexologia, shiatsu e drenagem 
linfática facial), nas segundas-feiras, 
das 9h às 18h, e nas quintas-feiras, 
das 9h às 16h. Os interessados podem 
agendar pelo ramal 9657.

Massoterapia

Elize Avesque Frota e o  procurador federal 
Pedro  Dias Neto


