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H
Tribunal se destaca no envio de processos virtuais para o STJ 

Alunos do curso de Direito de Campina Grande visitam o TRF5

Novo Código  
Florestal em debate 
no Seridó Jurídico 

Ciclo de Capacitação dos Servidores

Comprovante 
eleitoral

Juiz Federal Sérgio de 
Norões Milfont Júnior

SJCE
Eduardo Pedrosa de Albuquerque
Seção de Almoxarifado

Semana da Ciência e Tecnologia

á mais de dois anos, 
o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 

TRF5 vem realizando a digi-
talização dos processos da 
Subsecretaria de Recursos 
Extraordinários, Especiais e 
Ordinários (SREEO). Por dia, 
cerca de 100 processos pas-
sam do papel para o com-
putador e, até o início desse 
mês, 5.366 processos já 
tinham sido digitalizados. Segun-
do a supervisora do Setor, Vanessa 
Viana, as últimas estatísticas reali-
zadas a respeito das distribuições 
processuais mostram que o TRF5 

se destaca no envio de processos 
virtuais para o STJ, já que o Tribu-
nal está cumprindo com agilidade 
as metas estabelecidas pela Corte 
para o envio dos autos eletrônicos. 

Luciana Porto, diretora da 
SREEO, afirma que, no come-
ço da digitalização, o acervo 
de processos era muito gran-
de, no entanto, o setor vem 
trabalhando com produtivi-
dade máxima. “Estamos se-
guindo as normas estabeleci-
das pelo STJ e esperamos, em 
breve, estar com os processos 
digitalizados em dia”, avisa.
Recursos Especiais - O obje-

tivo da SREEO e do Tribunal é di-
gitalizar os autos que precisam ser 
enviados ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), ou seja, aqueles com 

decisões proferidas pelo vice-pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, sobre a ad-
missibilidade de Recursos Especiais 
Extraordinários ou que contenham 
agravos interpostos contra deci-
sões que tenham inadmitido tais 
recursos. Para o gestor da Digitali-
zação, David Rêgo, a digitalização 
dos processos possui vantagens 
como rapidez no envio, economia 
de espaço físico, além de evitar 
problemas, como o extravio, e 
ajudar na preservação do meio 
ambiente. A SREEO conta com o 
apoio de uma empresa especiali-
zada, servidores e estagiários. 

Ontem, um grupo de 31 alunos 
do curso de Direito da Faculda-
de de Ciências Sociais Aplicadas 
(Facisa), de Campina Grande (PB), 
visitaram as instalações desta 
Corte. Pela manhã, acompanha-
dos pelos professores Alexandre 
Leal e Sérgio Murilo Wanderley 
Queiroga, desembargador fede-
ral convocado do TRF5, os es-
tudantes assistiram a um vídeo 
institucional, conheceram o Ple-

no, a Presidência, o Memorial e o 
heliponto. No Pleno, Sérgio Murilo 
fez uma explanação sobre 
o funcionamento admi-
nistrativo e jurídico desta 
Corte. À tarde, os alunos 
participaram da sessão de 
Julgamento da Segunda e 
da Quarta Turmas. O pro-
fessor Alexandre Leal res-
saltou a importância das 
atividades no Tribunal, que, 

segundo ele, funcionaram como 
uma ponte entre teoria e prática. A Subse-

cretaria 
de Pessoal 
informa 
que os 
magistrados e servidores devem 
apresentar, até o dia 22/10, o com-
provante ou a justificativa eleitoral. 
O documento deverá ser entregue 
no setor de Cadastro e Lotação. 
Mais informações pelo ramal 9334.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) promove na pró-
xima terça-feira (16/10), mais uma 
edição do projeto Seridó Jurídico, 
evento realizado pela Subseção 
Judiciária de Caicó. O debate desta 
edição versará sobre o “Novo Có-
digo Florestal: aspectos jurídicos e 
repercussões no Seridó”. O tema 
será abordado pelo professor Re-
nato de Medeiros Rocha (UFRN), 
pela procuradora da República em 
Caicó, Clarisier Azevedo Cavalcan-
te, e pelo superintendente substi-
tuto do Ibama, Robson Lopes de 
Santana. O Seridó Jurídico aconte-
ce, às 18h30, no auditório do Tri-
bunal do Júri do Fórum da Justiça 
Estadual de Caicó.

A partir de hoje, estão abertas as 
inscrições para o 4º ciclo de ca-
pacitação de servidores do Poder 
Judiciário. Mais de duas mil vagas 
serão oferecidas nos seguintes 
cursos: Introdução ao Direito 
Constitucional; Ética, uma ques-
tão de escolha; Direito Eleitoral; 

Administração Judiciária; Gestão 
Estratégica; Desenvolvimento de 
Competências Gerenciais; Gestão 
de Projetos e Docência Online. 
Os interessados devem se ins-
crever no Portal de Educação a 
Distância do Conselho Nacional 
de Justiça (www.cnj.jus.br/eadcnj). 


