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ENAP fará cursos a distância no TRF5

 Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 realizou mais uma reunião com 
o Grupo Interinstitucional do PJe - for-

mada por representantes da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, do Ministério 
Público Federal (MPF), da Defensoria Públi-
ca da União, da Advocacia Geral da União 
(AGU), da Caixa Econômica Federal (CEF) e 
da OAB/PE - para o aprimoramento do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe). O encontro 
foi um desdobramento da reunião realizada 
no dia 29/04, quando o presidente do TRF5, 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, recebeu a 
Comissão e se comprometeu em designar 
um interlocutor para fazer a interface com a 
Comissão. Ontem (2), o interlocutor escolhido 
e diretor-geral do TRF5, Marcos Netto, rece-
beu a Comissão com o objetivo de encon-

trar soluções para as dificuldades 
que os processos virtuais têm 
apresentado. Marcos Netto afir-
mou que a previsão de que seja 
implementada uma versão única 
do PJe para os processos de 1º e 
2º graus é até o final de julho do 
ano corrente. Segundo ele, todas 
as demandas do Grupo estão sen-
do registradas. “O TRF5, seguindo 
orientação do presidente, tem por 
norte contar com a colaboração 

dos advogados e procuradores para o aper-
feiçoamento do PJe”.

TRF5 dá continuidade aos debates 
sobre o aprimoramento do PJe

O presidente 
do TRF5, Pau-
lo Roberto de 
Oliveira Lima, 
recebeu on-
tem (2) o de-
sembargador 
federal apo-
sentado Or-
lando Rebou-
ças, que veio congratular o desembargador 
Paulo Roberto pela sua posse no atual car-
go, solenidade para a qual o desembarga-
dor aposentado não pôde comparecer. 

Desembargador 
aposentado visita 
presidente do TRF5

O

A Subsecretaria de Administração Predial 
comunica que neste final de semana, dias 
4 e 5 de junho , a partir das 9h, realizará 
o serviço de desinsetização na sede e nos 
Anexos I, II e III desta Corte. Assim, soli-
cita que as chaves das salas dos setores 
do prédio sede sejam deixadas na sala de 
Rádio e as dos Anexos, com os vigilantes.

Dedetização

O Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Tribunal 
fechou parceria com a Escola Nacional de Administração Pública 
– ENAP para realizar cursos fechados para o TRF5, na modalidade 
a distância, visando a capacitação de 520 servidores. Serão ofe-
recidos diversos cursos. Os servidores interessados em participar 
devem enviar e-mail, obedecendo à data limite informada, para 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br, com o nome do curso, nome do 
participante, CPF e e-mail. Num segundo momento devem aces-
sar o site da ENAP através do endereço http://www.enap.gov.br 
e fazer sua inscrição no curso desejado. Em caso de dúvidas, os 
interessados devem entrar em contato com o NDRH, através dos 
ramais: 9805 e 9815. Confira:

Dia do Administrador de Pessoal


