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CNJ denuncia tentativa de fraude sobre 
os precatórios

Estágio em Direito na JFRN
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TRF5 encaminha pilhas e baterias usadas 
para supermercado

PJe: TRF5 e JFPE promovem treinamento para advogados 
e funcionários da OAB

Dia Mundial do Meio Ambiente

ntre as ações socioambientais 
em prática no Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região está 

a coleta de pilhas e baterias usa-
das. A Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial (SIAP) 
encaminhou para uma das unida-
des do supermercado Carrefour, 
no bairro de Boa Viagem, na se-
mana passada, 80 kg do material. 
De acordo com informações da 
SIAP, desde 2009 foi instalado um 
contêiner laranja no corredor dos 
bancos do edifício-sede do TRF5, 

que serve de depósito provisório 
para as pilhas e baterias usadas. 
Descarte - As pilhas consideradas 
mais nocivas à saúde pública e ao 
meio ambiente são as que con-
têm mercúrio, cádmio ou chumbo. 
Entre os principais problemas de-
sencadeados por esses metais no 
organismo destacam-se: o mercú-
rio se acumula na cadeia alimentar 
e pode provocar efeitos crônicos e 
danos ao cérebro; o chumbo causa 
danos no sistema nervoso central 
e o cádmio se aglomera no cor-

po humano, podendo deteriorar 
especialmente os rins. O descarte 
muitas vezes é um problema, pois 
a maioria da população não sabe 
como fazê-lo da maneira menos 
nociva ao meio ambiente.

O TRF5 e a Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) promovem 
no dia 12 de junho mais um 
treinamento sobre utilização 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). Direcionado a advogados 
e funcionários da OAB, a capa-
citação acontecerá no auditório 
do 10º andar do edifício-sede 
da JFPE, com duas turmas: a 

primeira será pela manhã, das 9 às 
12 horas, e a segunda será à tarde, 
das 14 às 17 horas. 
Obrigatoriedade - É importante 
ressaltar que, desde ontem (04/06), 
o ajuizamento de novas ações or-
dinárias na sede da JFPE está sen-
do realizado, exclusivamente, por 
meio do PJe. Os processos que já 
eram físicos vão permanecer assim 

até o final. O treinamento será 
ministrado por Caroline Góes, 
funcionária da Infox, empresa 
responsável pelo desenvolvi-
mento do novo sistema na 5ª 
Região. A Secretaria Judiciária e 
a Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação do TRF5 estarão pre-
sentes para esclarecer as dúvidas 
dos participantes. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) alerta para uma suposta 
tentativa de golpe, que estaria 
sendo praticada por uma empre-
sa de tecnologia, que tem pro-
curado os tribunais oferecendo 
um sistema informatizado para 
a gestão de precatórios, sob o 
argumento de que a aquisição 
dos produtos e serviços ofertados 
seria recomendação da Correge-
doria Nacional de Justiça. O CNJ 
recebeu a denúncia de diversos 
tribunais que foram procurados 
pela referida empresa. Para inves-
tigar a denúncia, a Corregedora 
Nacional de Justiça, ministra Elia-
na Calmon, encaminhou ofício 
à Polícia Federal solicitando a 

abertura de inquérito para apu-
rar o caso. A ministra alerta que 
a Corregedoria não recomenda 
a adoção de quaisquer sistemas 
informatizados, consultorias ou 
metodologias fornecidas por 
empresas para a tramitação ou 
execução de precatórios. O dire-
tor da Subsecretaria de Precató-
rios do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, Jaelson Rodrigues 
Ferreira, esclarece que o proble-
ma não atinge os TRF’s. “Na reali-
dade, a Justiça Federal dispõe de 
um sistema próprio e consolidado 
de pagamento de precatórios, no 
qual a 5ª Região desponta como 
um dos melhores”, esclarece Jael-
son Ferreira.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) está com inscri-
ções abertas para estágio remu-
nerado de estudantes de Direito. 
Podem participar os alunos que 
estiverem cursando, no mínimo, 
a metade do período total e, no 

máximo, o antepenúltimo se-
mestre do curso. As inscrições 
serão realizadas exclusivamen-
te pela internet, através do 
www.jfrn.jus.br.  Os interessa-
dos podem efetuar suas inscri-
ções até o dia 22 de junho.


