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Projeto Águas para o Sertão
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PJe: pioneirismo do TRF5 é elogiado pelo STF

Dia da Imprensa

orregedores e presidentes de 
mais de 40 tribunais de todo 
o País se reuniram na última 

terça-feira (29), na sede do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), em Bra-
sília, para discutir a informatização 
do Judiciário por meio da implan-
tação do sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) em todas as Cortes 
brasileiras. Promovido pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), o I 
Encontro Nacional sobre Processo 
Judicial Eletrônico contou com duas 
apresentações do desembargador-
-presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima. Para 

o presidente do CJF, ministro Ari 
Pargendler, o sistema é promissor e 
já está revolucionando a Justiça no 
Brasil. “O Processo Judicial Eletrôni-
co tem feito e ainda fará muito pelo 
nosso País”, declarou o ministro, 
que participou da abertura e do en-
cerramento do evento. Além dele, 
participaram também autoridades 
como o presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Carlos 
Ayres Britto, a corregedora nacional 
de Justiça, ministra Eliana Calmon, e 
conselheiros do CNJ. 
Avanços - Segundo o presiden-
te do STF, o PJe representará uma 
economia para o Judiciário. “Não 

se pode falar em sustentabilidade 
sem independência e autonomia 
tecnológica. Esse, sem dúvida, é 
um projeto muito menos custoso 
e, por isso, nos anima muito tocá-
-lo”, completou o presidente do 
Supremo, que também fez questão 
de elogiar o TRF5 pelo pioneirismo 
na adoção do sistema. “O TRF5 se 
notabilizou por utilizar esse projeto 
inovador e de vanguarda”, destacou 
Ayres Britto. De acordo com o pre-
sidente do TRF5, depois de um ano 
de implantação, cerca de 10% dos 
processos foram ajuizados eletroni-
camente. “É pouco, mas porque as 
pessoas ainda estão muito apega-

das ao pa-
pel”, avaliou. 
Atualmente, 
os Juizados 
Especiais 
Federais são 
as únicas 
unidades 
totalmente 
informatiza-
das. A ex-
pectativa de 
Paulo Roberto é de que até o final 
deste ano, toda a Justiça Federal 
da 5ª Região esteja preparada para 
receber todos os tipos de ações 
eletronicamente.

Sensibilizados com a situação 
das pessoas que estão sofrendo 
com a seca, um grupo de volun-
tários da cidade está realizando 
uma campanha para arrecadar 
água mineral.  O produto ar-
recadado será distribuído em 
algumas cidades do sertão per-
nambucano. Quem quiser parti-
cipar da campanha, pode entre-
gar suas doações, de qualquer 

quantidade, nos pontos de coleta 
localizados nos bares QG da Cer-
veja (Olinda), Ponto do Caldinho 
(Candeias), Caravelas (Candeias) e 
nas Paróquias de São Cristóvão e 
São Sebastião (Imbiribeira). Os in-
teressados em fazer suas doações 
aqui no TRF5, devem entrar em 
contato com Camila Pires (Divi-
são de Comunicação Social), pela 
manhã, no ramal 9065.

NDRH divulga cronograma de cursos
O NDRH divulgou na Intranet a 
programação de cursos e semi-
nários para os próximos meses. 
De acordo com a programa-
ção, de amanhã (5) a sexta-feira 
(8/06), será realizado o curso 
Adobe Indesign CS5 funda-
mental, destinado a servidores 
da Comunicação Social e da 
ESMAFE; de  13 e 20/06, acon-
tece o Seminário de Atualização 

em Segurança Institucional para 
Agentes de Segurança do TRF5 e 
das seções judiciárias. Para estas 
últimas, haverá transmissão por vi-
deoconferência. Ainda no mês de 
junho, de 27 a 29, será realizado o 
módulo avançado do curso Adobe 
Indesign CS5 para o mesmo públi-
co-alvo do módulo fundamental.  
A programação completa pode ser 
visualizada na Intranet,  em “Pro-

gramação de cursos NDRH”. As 
inscrições serão feitas na intranet 
através do sistema de eventos. 
Além do NDRH, a ESMAFE tam-
bém liberou seu cronograma de 
cursos, também disponível na 
Intranet. 


