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Dia do Agrônomo

agistrados do 
Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) 

visitam hoje, às 9h, o 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, 
com o objetivo de conhecer as 
funcionalidades para o 2º grau do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
A equipe do TRF5, composta por 
integrantes da Secretaria Judiciária 
e da Subsecretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI), fará uma 
apresentação na Sala do Conse-
lho de Administração do Tribunal 
(15º andar). Desde março do ano 
passado, o TST assinou acordo 

TST visita TRF5 para 
apresentação sobre PJe

Na próxima quinta-feira (15), das 
14h às 18h, será a vez da Justiça 
Federal em Sergipe apresentar a 
nova versão do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) para procurado-
res federais, defensores públicos, 
advogados e servidores de outros 
órgãos. A apresentação será por 
meio de videoconferência, que 

Nova versão do PJe é apresentada em Sergipe

O mutirão de conciliações 
do Sistema Financeiro de 
Habitação continua nesta 
semana e na próxima no 
estado do Ceará. De acordo 
com o cronograma divulga-
do pelo Gabinete de Conci-
liação da 5ª Região, coorde-
nado pelo desembargador 
federal Francisco Barros 
Dias, a atividade recomeçou 
ontem, com a entrega dos 
termos de quitação da casa pró-
pria para mutuários que partici-
param de conciliações anteriores 
na Justiça Federal do Ceará, e 
prosseguirá até o dia 23, quando 
serão realizadas uma média de 
75 audiências por dia, com 11 
mesas de audiências simultâne-

as, nas quais estarão envolvidos, 
em sistema de revezamento, sete 
juízes federais e 25 servidores, 
além de representantes da Caixa 
Econômica Federal e a Empresa 
Gestora de Ativos (EMGEA). O ob-
jetivo é solucionar 670 processos 
envolvendo mutuários do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH). 

Mutuários do SFH no Ceará 
recebem hipoteca de imóvel

A diretora de Foro da Seção Ju-
diciária de Pernambuco, juíza 
federal Joana Carolina, informa 
que as vagas para o curso “Tutela 
Coletiva”, que acontece de 26 a 
28/09, na SJPE, com transmissão 
por meio de videoconferência 
para as seções judiciárias que 

compõem a 5ª Região, também 
estão abertas para servidores da 
Justiça Federal em Pernambuco. 
Interessados devem se inscrever 
no Setor de Treinamento da SJPE, 
através do e-mail treinamento@
jfpe.jus.br ou do telefone (81) 
3229-6135.

“Tutela Coletiva” tem vagas para servidores

Nos próximos dias 19 e 20, o 
mutirão do SFH acontecerá na 
Justiça Federal em Alagoas, com 
audiências de conciliação com 
os juízes federais de quatro varas 
federais: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, na Seção 
Judiciária de Alagoas. O mutirão 
para processos habitacionais 
cumpre o Termo de Acordo de 
Cooperação Técnica assinado 
entre o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e o TRF5. O desem-
bargador federal corregedor do 
TRF5, Vladimir Souza Carvalho, 
publicou uma portaria criando 
o Núcleo de Conciliação, coor-
denado na JFAL pelo juiz federal 
Gustavo de Mendonça Gomes. 
Para o juiz coordenador do muti-
rão, a conciliação favorece o pro-
cesso de paz social pela cultura 
do diálogo. “A Justiça torna-se 
mais efetiva e ágil, com a redu-
ção do número de conflitos e do 
tempo para a análise dos proces-
sos judiciais”, afirmou Gustavo 
Mendonça. (Fonte: ASCOM/JFAL)

Mutirão na JFAL 
começa no dia 19de cooperação técnica 

e passou a integrar a 
ação de desenvolvi-
mento do PJe, com o 
objetivo de prover a to-
dos os seus órgãos uma 

ferramenta única e padronizada 
de representação e controle de 
processos judiciais em meio ele-
trônico. Como o PJe foi concebido 
a partir dos requisitos definidos 
no âmbito da Justiça Federal, sua 
efetiva implantação e utilização na 
Justiça do Trabalho demanda ade-
quações estruturais e funcionais. 
Para o TST será um momento para 
dirimir dúvidas e avaliar o sistema.

acontecerá no Auditório Min. José 
de Castro Meira, localizado no 
edifício-sede da JFSE (Centro Ad-
ministrativo Gov. Augusto Franco). 
Os interessados devem encaminhar 
nome completo e nº da OAB (se 
for advogado), até às 18h de hoje, 
para o e-mail: admdir@jfse.jus.br e/
ou juvanilza@jfse.jus.br.
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