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Aniversariantes

SEGUNDA

N

TRF5 elimina processos com 
temporalidade cumprida 

Ceará realiza curso 
utilizando plataforma 
de EaD do Tribunal

Asserjufe promove festa para as  
crianças no Mirabilândia

Abertas as inscrições para no XII 
Concurso Público para Juiz 

PJe passa a ser obrigatório na Seção Judiciária da Paraíba

Marcação de Férias 
Wilson José Guedes Franco
Gab. Des. Federal Barros Dias
Rosemary Miranda Noia
Gab. Des. Federal Barros Dias
Débora Cesário Régis Fazio
Gab Des Fed Rogério Fialho Moreira
Jeffé Kallyandro de Sousa
Gab. Des. Federal José Maria Lucena
Antônio Fernando F. Dornelas
INTERFORT

Dia do Professor

os últimos dois me-
ses, o Tribunal Re-

gional Federal da 5ª Re-
gião publicou 69 Editais 
de Eliminação de proces-
sos com temporalidade 
cumprida, em atendi-
mento às determinações 
contidas no Artigo nº 4 
da Resolução nº 23, es-
tabelecida em setembro 
de 2008 pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF). Nos editais, foram 
listadas 34,6 mil Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) que já foram 
julgadas e prontas para eliminação.  
De acordo com a supervisora do 
Arquivo, ligado ao Núcleo de Ges-
tão Documental, Ednalva Germano, 
os descartes tiveram o objetivo 
de reorganizar a área de trabalho 

e gerar maior espaço físico para 
arquivamento dos processos de 
guarda permanente. Ednalva, que 
há dois meses assumiu a Seção do 
Arquivo, conta que os descartes 
dos documentos geraram, apro-
ximadamente, uma tonelada de 
papéis, que foram fragmentados e 
doados à ONG Moradia e Cidada-
nia para reciclagem.

Começa hoje (15), na Justiça Fede-
ral no Ceará, o “Curso de Gestão 
de Processos Aplicada ao Judi-
ciário”. O treinamento, realizado 
através da Plataforma Moodle do 
Portal EaD do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, será 
dividido em duas turmas: a primei-
ra acon-
tece no 
perío-
do de 
15/10 a 
7/11, e a segunda,  de 5 a 30/11.  
O curso pretende capacitar os 
servidores da JFCE em Gestão de 
Processos, com vistas a contribuir 
para a implantação de método 
de gerenciamento de rotinas, em 
atendimento a Meta 11 de 2012, 
do Conselho Nacional de Justiça.

No próximo sábado 
(20 de outubro), a 
Associação dos Ser-
vidores da Justiça 
Federal (Asserjufe) 
promove uma tarde 
de festa no Parque 
Mirabilândia, para 
comemorar o Dia 
das Crianças. A brin-
cadeira começa às 

15h, com entrada fran-
ca para associados e 
dependentes menores 
de 12 anos. Além dos 
brinquedos, o ingresso 
também dará direito 
a um kit-lanche, com-
posto por diversas gu-
loseimas. Informações 
e inscrições com Cris-
tiane, no ramal 9581.

A Subsecretaria de Pessoal in-
forma aos magistrados e servi-
dores que as férias do exercício 
2012/2013 já podem ser solicita-
das. A marcação deve ser agen-
dada pela intranet, na área de 
Recursos Humanos, utilizando o 
mesmo procedimento do contra-
cheque e clicar na opção Marca-
ção de Férias. Informações pelo 
Ramal 9334.

Bacharéis em Direito com três 
anos de atividades jurídica já po-
dem se inscrever no XII Concurso 
Público para Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região. As inscri-
ções foram abertas na última 
quarta-feira (10/10) e seguem 
até o dia 23/11. O concurso 
destina-se a selecionar can-
didatos para provimento de 
47 cargos vagos e de outros 
que surgirem durante o prazo 
de validade do certame. As 

A partir desta segunda-feira 
(15), a Seção Judiciária da Pa-
raíba (SJPB) dará início ao uso 
obrigatório do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) para as ações 
cíveis. O novo sistema abrange 

inscrições estão sendo realizadas 
através do site www.cespe.unb.br/
concursos/trf5_12_juiz.

todas as fases processuais, eli-
minando a utilização de papel e 
proporcionando mais agilidade 
e segurança na tramitação dos 
feitos. A SJPB informa que os 
advogados e procuradores devem 

adquirir suas certificações digi-
tais (assinatura eletrônica) e se 
cadastrarem no sistema, aces-
sando o link PJe, na página da 
Justiça Federal na Paraíba  
(www.jfpb.jus.br).


