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Dia Mundial do 
Consumidor

rocuradores Re-
gionais da Fazen-
da Nacional da 

5ª Região e servidores 
do Serviço Federal de 
Processamento de Da-
dos (SERPRO) estive-
ram reunidos, ontem, 
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5, com as equipes 
da Secretaria Judiciária 
(SJ), da Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação (STI) e da 
empresa Infox para debater ques-
tões técnicas que dizem respeito 
à infraestrutura necessária para o 
uso do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) pela Procuradoria Regional 
da Fazenda Nacional da 5ª Região 
(PRFN5). Já em uso pelo referido 
órgão público, o PJe será obriga-
tório a partir do dia 4 de junho, no 
Recife, onde a entrada de novas 
ações ordinárias e seus respecti-
vos recursos passa a ser realizada 
exclusivamente pelo sistema ele-
trônico. 

Reunião discute uso 
do PJe na PRFN5

Elogio - O procurador-chefe da 
Divisão da Fazenda Nacional/
PRFN5, Stevenson Granja, respon-
sável pelo acompanhamento espe-
cial de processos relevantes, disse 
que eventos como esse são muito 
importantes. “Foram solucionadas 
várias dúvidas que tínhamos com 
relação ao PJe, a exemplo da vali-
dação da assinatura digital e sobre 
a interposição de recursos. A equi-
pe do TRF5 tem sido muito solíci-
ta, inclusive escutando as nossas 
sugestões para melhorar o siste-
ma”. No próximo dia 23 de mar-
ço, o TRF5 promove treinamento 
sobre o PJe na PRFN5.

A Subsecretaria de 
Tecnologia da Infor-
mação (STI) apre-
sentou, ontem, na 
Sala das Turmas Sul, 
a versão atualizada 
do Sistema de Ges-
tão de Contratos 
(SGC) para os ser-
vidores do Tribunal que atuam 
enquanto Gestores de Contrato. 
A implantação do SGC, como 

Gestores de Contratos participam 
de reunião

A administração da Justiça Fede-
ral em Pernambuco (JFPE), utili-
zando novas práticas na gestão 
de contratos, obteve, durante 
o último recesso forense, signi-
ficativa economia de despesa, 
deixando de desembolsar, nos 
pagamentos de dezembro/2011 
e janeiro/2012, um valor total de 
R$ 189.233,70, com a suspensão 
de parte dos serviços prestados 

pelas empresas terceirizadas. Além 
do valor mencionado, a iniciativa 
gerou também redução nos con-
sumos de água, energia elétrica 
etc. Nos contratos prorrogados 
em 2011 com as prestadoras de 
serviços terceirizados, ficou previs-
to que os mesmos poderiam ser 
suspensos parcialmente durante 
o recesso, com a correspondente 
redução nos valores contratuais 

pagos no período. A ideia partiu 
do diretor do Núcleo de Admi-
nistração, Josemar Melo, e do 
diretor do Núcleo Financeiro e 
Patrimonial, Ivaldo Severino. Eles 
observaram que, durante o re-
cesso, grande parte dos serviços 
terceirizados ficava ociosa, além 
de provocar gastos desnecessá-
rios com luz e água.
(Fonte: Ascom/JFPE)

JFPE obtém redução de custos na gestão de contratos

O resultado do IV Processo Sele-
tivo para estagiários de nível su-
perior do TRF da 5ª Região e da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
será divulgado no próximo dia 22 
de março.  Para conferir a relação 
dos aprovados, basta acessar o 
site da organizadora do concurso: 
www.sustente.org.br. As provas fo-
ram realizadas no dia 4/03. Foram 
inscritos um total de 3.098 candi-
datos, porém, houve uma absten-
ção de 25%.

Concurso para 
estagiários

piloto, na Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE), está prevista para o 
período de 26 a 28 de março.


