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Advogados e procuradores participam de reunião no 
TRF5 sobre o PJe

Magistrado da 
JFRN assume 
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Rogério Fialho 
receberá título de 
cidadão Patoense

CJF aprova regulamentação da identidade institucional da Justiça Federal
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Diretoria Geral do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião- TRF5 promoveu ontem 

na sala de reuniões, no 15º andar, 
uma reunião com  o Grupo Inte-
rinstitucional sobre o Processo 
Judicial eletrônico – GIPJE, com-
posto por representantes da Caixa 
Econômica Federal, Procuradoria 
Regional Federal, Advocacia Geral 
da União e Procuradoria da Fa-
zenda Nacional. Participaram da 
reunião a Secretaria Judiciária, a 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e a Infox, empre-
sa desenvolvedora do Processo 
Judicial eletrônico (PJe). O diretor-

-geral do TRF5, Marcos Netto, 
falou sobre a realização extensiva 
de apresentações e treinamen-
tos sobre o PJe, que estão sendo 
promovidos pelo TRF5.  “Recente-
mente, foram realizados, na sede 
da Justiça Federal em Pernambuco, 
quatro treinamentos para advoga-
dos. Para facilitar a compreensão e 
utilização do sistema, constam do 
site do TRF5 manuais e tutoriais. 
Além disso, temos um suporte por 
telefone e e-mail, que funciona das  
8h às 20h”, informou o diretor-
-geral.
Demandas – A diretora da Se-
cretaria Judiciária do TRF5, Telma 

Motta, falou sobre as 
últimas atualizações do 
PJe, cujas melhorias fo-
ram propostas também 
através de sugestões dos 
representantes do GIPJE, 
que participaram de ou-
tras reuniões promovidas 
pelo Tribunal. Durante a 
apresentação, Telma Motta tirou 
dúvidas e prestou esclarecimentos 
sobre a utilização do sistema, além 
de registrar as novas demandas 
que serão oportunamente anali-
sadas. A partir do Dia 4 de junho, 
começa no Recife, sede da Seção 
Judiciária de Pernambuco, a obri-

gatoriedade do uso do sistema 
eletrônico para a propositura e 
tramitação das ações incluídas na 
classe ‘Procedimento Ordinário’. O 
cronograma de obrigatoriedade já 
foi aprovado pelo Pleno do TRF5 e 
será estendido para as demais Se-
ções Judiciárias ao longo do ano. 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) aprovou a proposta de 
resolução que regulamenta a 
gestão da identidade institu-
cional (logomarca) e a criação 
do manual da identidade visual 
da Justiça Federal. De acordo 
com a resolução, fica obrigató-
rio o uso das Armas Nacionais 

(brasão da Repúbica) em papéis 
utilizados para atos 
oficiais, convites, rela-
tórios e outras publica-
ções de caráter oficial. 
A partir da publicação 
da referida resolução, 
o CJF e os cinco tribunais re-
gionais federais e as respectivas 

seções judiciárias terão um prazo 
de seis meses para inse-
rir a logomarca única da 
JF nas testeiras (canto 
superior esquerdo da 
página) dos portais cor-
porativos web e intra-

nets. A resolução também estipu-
la o prazo de um ano para que o 

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, e a juíza federal e diretora 
do Foro da Seção Judiciária da 
Paraíba, Helena Fialho, receberão 
o Título de Cidadania Patoense, 
outorgado pela Câmara Municipal, 
numa propositura do vereador 
Almir Mineral. A cerimônia será re-
alizada nesta quinta-feira (24/05), 
durante a instalação da 14ª Vara 
Federal de Patos (PB), que acon-
tece às 16h naquele município do 
Sertão paraibano.

O juiz federal Jailson Leandro de 
Sousa assumiu a direção da Escola 
Judiciária Eleitoral (EJE) do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE/RN). O magistrado 
vai acumular o cargo de diretor da 
EJE com a função de presidente 
do Comitê Gestor de Metas do 
Conselho Nacional de Justiça.

CJF e as instituições da Justiça 
Federal de primeiro e segundo 
graus utilizem a nova logomar-
ca em todos os seus suportes 
institucionais, com exceção de 
fachadas e layouts arquitetô-
nicos e carteiras de identidade 
funcional, que serão objeto de 
projetos específicos.


