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Secretaria Judiciária, em 
conjunto com a Subse-
cretaria de Tecnologia 

da Informação e a empresa 
Infox, apresentou ontem (13) 
as funcionalidades do 1º e 
2º graus do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) para o TRF2 e 
TRF3 – que foram unânimes 
na aceitação do PJe. O TRF3 
já vem utilizando o PJe na 1ª 
instância, em caráter facultativo, e 
tem previsão de usar o processo 
na 2ª instância a partir de fevereiro 
de 2012. “A aceitação do PJe no 
TRF3 junto aos juízes e servidores 
é muito forte”, declara o juiz do 

TRF3, Gilberto Jordão. De acordo 
com o diretor da Secretaria Judici-
ária do TRF2, Rui Santos, a Comis-
são Interna de Homologação e de 
Tecnologia da Informação já está 
avaliando a implementação do PJe 
em março de 2012.

TRFs aprovam o Processo 
Judicial Eletrônico

O novo Código de Processo Civil, 
tema do Projeto de Lei 8046/10, 
será debatido em audiência pú-
blica no próximo dia 17 (segun-
da-feira), no Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, às 14h. O debate, promo-
vido pela Comissão Especial do 
Código do Processo Civil, servirá 
para discutir a modernização do 
Código, que data de 1973 (Lei nº 
5.589, de 11/01/1973), a fim de 
assegurar maior celeridade e co-
erência no trâmite e julgamento 
dos processos de natureza civil. 
Participarão da Audiência os de-
putados Fábio Trad (PMDB/MS), 

presidente da Comissão Especial; 
Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), 
relator-geral da Comissão Es-
pecial; Bruno Araújo, integrante 
da Comissão Especial, e o presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima. O desembargador federal e 
professor da UFRN, Marcelo Na-
varro; o desembargador do Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco 
e professor da Unicap, Frederico 
Neves; e o procurador do Estado 
e professor da UFPE, Leonardo 
Carneiro da Cunha,  também 
participarão do encontro como 
palestrantes.

A Presidência do TRF5, através da 
Divisão de Comunicação Social, 
promove hoje o I Encontro de 
Assessores de Comunicação da 
5ª Região, na sala 4 da Esmafe, 
a partir das 9h. O Encontro visa 
fortalecer a articulação entre os 
assessores de comunicação das 

seções judiciárias e do TRF5, na 
perspectiva de promover uma 
atuação em rede e formular uma 
política de comunicação regional. 
Durante o evento, serão debatidos 
temas como fundamentação legal 
da atuação do comunicador na 
Justiça Federal e gestão da comu-

nicação e assessoria de imprensa 
na administração pública. Assun-
tos como a Revista Argumento, o 
Portal do TRF5, os jornais impres-
sos e as redes sociais também 
serão discutidos. O Presidente do 
TRF5, Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, abrirá o Encontro.

Devido ao elevado índice de 
ocorrência do câncer de prósta-
ta, o diretor do Núcleo de Assis-
tência à Saúde (NAS), o médico 
Cláudio José de Sá Pereira, reco-
menda que os servidores façam 
os exames necessários para 
o rastreamento da patologia. 
“Uma dieta rica em frutas, verdu-

ras, legumes, 
grãos e cere-
ais integrais 
e pobre em 
gordura, principalmente, as de 
origem animal, não só ajuda a 
diminuir o risco de câncer, como 
também o risco de outras doen-
ças crônicas”, alerta.

TRF5 sedia Audiência Pública para 
debater novo Código de Processo Civil

TRF5 promove I Encontro de Assessores de Comunicação
NAS recomenda check up


