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O

TRF5 divulga Edital de promoção de juiz 
federal substituto

Reunião no TRF5 discutirá funcionalidades do PJe que 
serão incorporadas ao sistema nacional do CNJ 
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 divulgou 
Edital de promoção de juiz 

federal substituto, pelos critérios 
de antiguidade e merecimento. De 
acordo com o documento, publica-
do na última sexta-feira no Diário 
Oficial Eletrônico da 5ª Região, os 
magistrados interessados na pro-
moção para os referidos cargos de 
juiz federal devem formular pedido 
por escrito, exclusivamente, através 
do correio eletrônico funcional, e 

enviar para presidencia@trf5.jus.br, 
até o dia 12 de setembro. Na soli-
citação, o magistrado deverá indi-
car as opções (por ordem de pre-
ferência) dos cargos para os quais 
estará se candidatando. No caso 
de promoção por merecimento, o 
candidato também deverá enviar 
uma cópia do currículo atualizada. 
Lotação - Ao todo, estão sendo 
oferecidas 18 vagas, sendo quatro 
para Alagoas (União dos Palmares, 
Arapiraca [2] e Santana do Ipane-

ma); três para o Ceará (Crateús, 
Tauá e Iguatu); três para a Paraíba 
(Sousa, Monteiro e Patos); cinco 
para Pernambuco (Serra Talhada, 
Palmares, Ouricuri, Arcoverde e 
Garanhuns); duas para o Rio Gran-
de do Norte (Caicó e Pau dos Fer-
ros) e uma para Sergipe, na Subse-
ção Judiciária de Itabaiana.

Representantes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) se 
reunirão com a equipe da Secre-
taria Judiciária e da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 - amanhã, a partir 
das 15h, e durante todo o dia da 
quarta-feira (5/09), no edifício-
-sede do TRF5, com o objetivo 
de discutir as funcionalidades 

presentes no siste-
ma Processo Judi-
cial eletrônico (PJe) 
do TRF5 que serão 
incorporadas ao PJe 
nacional. O encon-
tro é um desdo-
bramento da reunião realizada no 
Tribunal, no dia 21 de junho, com 
a participação do corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro João 

Otávio de Noronha, 
dos presidentes dos 
tribunais regionais 
federais e das equi-
pes da Secretaria Ju-
diciária e STI, na qual 
ficou decidido que 

o PJe será adotado por todos 
os TRFs, sendo coordenado, no 
âmbito da Justiça Federal, pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF).

Os participantes do curso “Di-
reito Ambiental no Brasil e o 
Novo Código Florestal” podem 
buscar o documento , das 9h às 
18 horas, na Seção de Treina-
mento, no 3º andar do anexo 
II do edifício-sede da Justiça 
Federal de Pernambuco (JFPE), 
localizada na Av. Recife. O curso 
foi realizado pela JFPE entre os 
dias 13 e 15 de agosto, e trans-
mitido por videoconferência 
para as seções judiciárias da 5ª 
Região e para a Escola de Ma-
gistratura Federal.

Até a próxima sexta-feira (6/09), o 
Conselho Nacional de Justiça está 
com inscrições abertas para o Prê-
mio CNJ de Educação a Distância. 
O prêmio tem como objetivo reco-
nhecer casos de sucesso do uso da 
educação a distância, incentivando 
os tribunais a promoverem ferra-
mentas online de disseminação do 
conhecimento e técnicas que am-
pliem a oferta de treinamentos. As 
inscrições são exclusivas pelo site 
do CNJ (www.cnj.jus.br).

A 10ª Vara da Justiça Federal em 
Campina Grande/PB divulgou, 
ontem (30), o resultado da XIII 
Semana de Conciliação Fiscal, 
realizada nos últimos dias 28 e 
29. De um total de 13 executivos 
fiscais, foram realizados seis acor-
dos judiciais e um pagamento 
integral do débito na via admi-
nistrativa, totalizando um per-
centual de 53,84% de acordos. As 
audiências abrangeram os con-
selhos regionais de Engenharia e 
Arquitetura (CREA) e de Medicina 
Veterinária (CRMV). Todas as exe-
cuções fiscais envolvidas tratavam 
de processos em sua fase inicial, 
recentemente protocoladas pelos 
respectivos credores.

Em uma reunião de representantes 
do Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJ/RN) e do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) ficou 
decidido que a Semana Nacional 
da Conciliação 2012 no Rio Grande 
do Norte, que acontecerá de 7 e 14 
de novembro, reunirá os tribunais 
estadual, federal e do trabalho para 
atuarem em conjunto. A Justiça 
Federal também será convidada a 
integrar a organização da Semana.


