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Aniversariantes

SEGUNDA

P
TRF5 e JFPE promovem treinamento do PJe

Requisitados têm 
até o dia 5/05 para 
entregar declaração

AJG: reunião define cronograma de implantação de sistema Curso de Docência Online inicia hoje 

rofissionais da área de 
Direito participaram, quar-
ta (18/04) e quinta-feira 

(19/04), no auditório da Justi-
ça Federal em Pernambuco, do 
treinamento Capacitação no 
Sistema PJe (Processo Judicial 
Eletrônico), promovido pelo 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região e Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE). A abertu-
ra do evento ficou a cargo da 
diretora do Foro da JFPE, juíza 
federal Joana Carolina Lins Perei-
ra. A magistrada lembrou que o 
Recife vai ser a primeira capital 
da 5ª Região a instituir obrigato-
riamente o PJe, que já vinha sen-

do utilizado de forma facultativa 
desde 2010.
Obrigatoriedade - Em breve, o 
ajuizamento de novas ações ordi-
nárias na capital pernambucana 

será realizado, exclu-
sivamente, por meio 
do PJe. Joana Carolina 
ressaltou também que 
os processos que já 
eram físicos vão per-
manecer assim até o 
final. “As Subseções 
assumirão esse dever 
no decorrer do ano. 
Por enquanto, os Jui-
zados Especiais Fede-
rais continuam com 

o sistema Creta”, destacou. No 
TRF5, o agravo de instrumento 
referente a um processo da JFPE 
terá de ser, obrigatoriamente, fei-
to pelo PJe.

Será realizada de hoje (23/04) 
até quarta-feira (25/04), no au-
ditório da Seção Judiciária da 
Paraíba, em João Pessoa, uma 
reunião para definir o crono-
grama de instalação do siste-
ma “Controle de Pagamento da 
Assistência Judiciária Gratuita 
na 5ª Região”. Pelo TRF5, parti-

cipam o diretor da Subsecretaria 
de Desenvolvimento Institucional 
da Diretoria Geral (SDI-DG), Ro-
gerio Piquet; o diretor do Núcleo 
de Execução Orçamentária da 
SOFC, Ricardo César Almeida da 
Silva; e a supervisora do setor de 
Gestão de Sistemas e Suporte ao 
Atendimento, Testes e Implanta-

ção da Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação (STI), Jany 
Rocha Wursch. Cada Seção Ju-
diciária terá um representante 
das áreas Judiciária, Orçamen-
tária e Financeira. A Paraíba 
é a única a utilizar o sistema, 
implantado como piloto há um 
ano e meio.

Os inscritos no curso “Teoria e Prá-
tica da Docência Online” já podem 
iniciar suas aulas. O acesso ao por-
tal do curso (http://ead.trf5.jus.br/) 
foi liberado hoje (23). A turma está 
formada com 50 servidores deste 
Tribunal e das Seções Judiciárias 
da 5ª Região. O curso faz parte do 
Programa de Formação de Tutores 

em EaD do TRF5 e será coordenado 
por Myriam Bessoni, supervisora 
do Setor de Capacitação do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH). No próximo 
mês será realizada uma segunda 
turma para formação de magistra-
dos também da 5ª Região. Maiores 
informações pelo ramal 9800.

A Divisão de Folha de Pagamento 
solicita aos servidores requisitados 
a declaração fornecida pelo órgão 
de origem, na qual deve constar a 
informação do não recebimento 
de auxílio-alimentação, auxílio-
-transporte e/ou auxílio pré-esco-
lar. A cópia do contracheque ou 
declaração de remuneração, dis-
criminando o vencimento no ór-
gão de origem, também deve ser 
encaminhada à Divisão até o dia 5 
de maio, evitando que os referidos 
benefícios sejam suspensos a par-
tir da folha de maio, obedecendo 
à resolução nº 4/2008 do CJF. Mais 
informações através do ramal 9784.

JFPE realiza curso 
sobre perícia 
psiquiátrica
A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) está com inscrições abertas 
para o curso “A Perícia Psiquiátri-
ca nas Ações Cíveis Previdenciá-
rias”. Direcionado a magistrados, 
servidores, médicos psiquiatras, 
advogados e procuradores, o 
curso será realizado na próxima 
quinta-feira (26/4), das 14 às 18h, 
no auditório do edifício-sede da 
JFPE. O treinamento contará com 
palestras de psiquiátricas, peritos 
judiciais e do INSS, além de mé-
dico legista. Mais informações: 
www.jfpe.jus.br.
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