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PJe: reunião promove troca de experiências 
entre Justiça do Trabalho e TRF5

ma Comissão 
de gestores do 
Processo Judi-

cial Eletrônico (PJe) 
da Justiça do Tra-
balho esteve ontem 
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 para conhe-
cer o funcionamen-
to do sistema no 2º 
grau da 5ª Região. 
A apresentação das 
funcionalidades do 
PJe ficou a cargo das 
equipes da Secretaria Judiciária 
e da Subsecretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI) do TRF5, 
com o auxílio da INFOX, empresa 
desenvolvedora do PJe. Estavam 
presentes à reunião os juízes 
federais Cintia Brunetta e Marco 
Bruno, ambos da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte. O Con-
selho Superior da Justiça do Tra-
balho (CSJT) objetiva implantar o 
sistema que contemple o 1º e 2º 
graus da Justiça do Trabalho, co-
meçando pela vara de Navegan-
tes (SC), cuja previsão é o 5/12. 

Depois será a vez de Caucaia (CE), 
Várzea Grande (MG) e Arujá (SP). 
De acordo com o desembargador 
do TST, Cláudio Brandão, a visita 
ao TRF5 foi importante para que 
a comissão possa avaliar as fun-
cionalidades que já existem, para 
que não precisem desenvolvê-las. 
“Estamos trazendo também um 
pouco da nossa experiência, com-
partilhando o trabalho que a par-
tir de agora se torna cooperativo 
entre o TRF5 e o CSJT”, celebrou 
o magistrado. O desembargador 
disse ainda que estão sendo feitas 

pequenas mudanças 
para a realidade da 
Justiça do Trabalho. 
“Nós tivemos con-
tato com a versão 
inicial, que já está 
com várias mudanças 
importantes e que 
nos dão exatamente 
esse caráter evoluti-
vo do projeto. Não é 
um projeto que ficou 
parado, ao contrá-
rio, se encontra em 
constante evolução, 

o que para nós é muito bom”, 
elogiou. 
Destaque nacional – Hoje, a par-
tir das 16h30, a mesma equipe do 
TRF5 fará uma apresentação do 
PJe para procuradores do BNDES. 
“O Processo Judicial Eletrônico 
nasceu na 5ª Região. O CNJ, ana-
lisando uma série de projetos que 
existiam nos tribunais pelo país, 
achou que o sistema que mais 
atenderia às necessidades de um 
sistema nacional era o nosso”, 
destaca a diretora da Secretaria 
Judiciária, Telma Mota.

Vladimir Carvalho 
ministra palestra 
na UFPR
O desem-
bargador 
federal Vla-
dimir Carva-
lho profere 
palestra 
amanhã  
(15), na Uni-
versidade 
Federal do 
Paraná, sobre o Exame de Ordem 
da OAB, tema do seu livro “Exame 
de Ordem: Ilegalidade e Inconsti-
tucionalidade”, lançado no último 
mês de agosto.

Congresso Técnico 
definirá tabela dos 
jogos da II Olimpíada
O Comitê Olímpico Regional, for-
mado por representantes do TRF5 
e das seções judiciárias da 5ª Re-
gião, além da empresa responsá-
vel pela organização da II Olimpía-
da da Justiça Federal da 5ª Região, 
se reunirá na próxima terça-feira 
(20), por videoconferência, para 
realizar o Congresso Técnico, onde 
serão definidas as regras de cada 
competição e a tabela dos jogos. 
Nesta edição, que será realizada 
de 7 a 9/10, a competição reúne 
491 atletas que disputarão meda-
lhas em diversas modalidades.

Exposição “Arte no Barro”
Na segunda-feira (19), terá início 
a exposição “Arte no Barro”, no 
hall de entrada do TRF5. A expo-
sição mostrará objetos da arte 
regional, em barro natural ou 
pintado, nos estilos decorativos, 
natalinos e utilitários, além de 
peças sacras. Um dos artistas que 
fará parte da mostra será o arte-
são Titino de Tracaunhaém (foto), 
que já esteve na Bienal de São 

Paulo e na Feneart (PE). A mostra 
seguirá até o dia 8 de outubro.


