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Aniversariantes

TERÇA

Q

Juiz Federal
Élio Wanderley 

de Siqueira Filho
SJPE – Recife

Juiz Federal André Luis 
Maia Tobias Granja

SJAL – Maceió

Marcos Antônio de Almeida Júnior
Subsecretaria do Plenário
Danielle Ribeiro do Nascimento
Gab. Des. Federal Paulo Gadelha

Dia Mundial do Teatro
Dia do Circo

uatro represen-
tantes do Tri-
bunal Regional 

Federal da 3ª Região 
– TRF3 estão, desde 
ontem, no Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 
para conhecer a 
experiência de imple-
mentação do Proces-
so Judicial eletrônico 
(PJe) no segundo 
grau da 5ª Região. De acordo 
com o assessor da presidência do 
TRF3, Douglas Cedro, o que mais 
chamou sua atenção foi a possi-
bilidade que o Pje tem de intimar 
as partes assim que o desembar-
gador assina o acórdão. “Não vi 
essa ferramenta em nenhum outro 
tribunal. É uma novidade muito 
interessante”, ressalta o assessor. 
Cedro informou ainda que o TRF3, 
que abrange os estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul, uti-
liza o PJe apenas no 1º grau. “A 

Representantes do TRF da 3ª Região
conhecem novidades do PJe no TRF5

expectativa é de que, a partir do 
segundo semestre, o sistema es-
teja implantado no 2º grau da 3ª 
Região”, finalizou.
Pioneirismo - O PJe está em uso 
na 5ª Região desde abril de 2010, 
quando a Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte, de forma pio-
neira no Brasil, iniciou a utilização 
do sistema. No TRF5, teve início 
em março do ano passado. Des-
de então, a experiência exitosa 
tem chamado a atenção de outros 
tribunais, que enviaram represen-

A Diretoria Geral, a Secretaria 
Judiciária e os assessores de 
Gabinete desta Corte se reú-
nem amanhã (28), às 15h, na 
Sala de Reuniões do 15º andar 
do TRF5, para debater temas 
como o controle de prescrição 
dos processos penais, o Pro-
cesso Judicial eletrônico (PJe), 

o sistema do CNJ que deve ser 
alimentado pelos gabinetes, entre 
outros. De acordo com o diretor-
-geral do TRF5, Marcos Netto, a 
participação dos assessores de 
Gabinete é de fundamental impor-
tância, uma vez que serão tratados 
temas correlatos aos trabalhos 
jurídicos dos gabinetes.

A Direção da Segunda Turma in-
forma que a sessão de julgamento 
da próxima terça-feira, 03/04, foi 
cancelada. Os processos adiados 
ou constantes de pautas já publi-
cadas serão remanejados para as 
sessões seguintes, que acontecem 
normalmente, às terças-feiras, a 
partir das 14h, na Sala das Turmas, 
segundo andar deste Tribunal. A 
Segunda Turma é formada pelos 
desembargadores federais Paulo 
Gadelha, Francisco Wildo e Fran-
cisco Barros Dias.

Segunda Turma 
cancela sessão

A Diretoria Geral e a Subsecretaria 
de Apoio Especial (SAE) solicitam 
aos motoristas que tenham mais 
cuidado ao circular no estacio-
namento do TRF5. Ultimamente, 
alguns usuários têm desrespeitado 
as setas de sinalização, transitando 
pela contramão, além de trafegar 
acima da velocidade permitida (20 
km/h), fatores que aumentam as 
chances de riscos e acidentes.

Alerta: velocidade 
nos estacionamentos

PJe é um dos temas de reunião interna

tantes à esta Corte 
para conhecer as fun-
cionalidades do PJe, 
a exemplo do TRF2 e 
Tribunal Superior do 
Trabalho. O PJe da 5ª 
Região foi escolhido 
pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) 
como sistema eletrô-
nico a ser adotado 
por todos os tribunais 
brasileiros.


