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Aniversariantes

TERÇA

ERRATA

D

No mural da última segun-
da-feira, dia 5/11, o nome 

do artista autor do busto 
do ministro Djaci Falcão 
saiu errado. No lugar de 

Augusto Ferro, leia-se Au-
gusto Ferrer. A Divisão de 
Comunicação Social pede 

desculpas pelo erro.
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Vasconcellos e Benjamim
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PJe agora é obrigatório na Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte

Campanha “Olimpíada Solidária” 

TNU realiza sessão de julgamento Visita de alunos de Direito

SMP solicita  
devolução de  
carrinho

esde ontem, o uso do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe) 
tornou-se obrigatório em 

toda Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte (JFRN), para as ações 
cíveis (ordinárias, seus incidentes e 
conexas). O sistema abrange todas 
as fases processuais, eliminando 
a utilização de papel e proporcio-
nando mais agilidade e segurança 
na tramitação dos feitos. A JFRN 
foi pioneira na implantação do PJe. 
Contudo, era facultativo aos advo-

gados ajuizarem 
as demandas por 
meio eletrônico 
ou físico. No final 
do mês de outu-
bro passado, o 
uso do PJe pas-
sou a ser adota-
do com exclusi-
vidade na sede da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte, em Natal. 
Treinamento- No período de 5 
a 9/11, a Secretaria Judiciária e a 

Subsecretaria 
de Tecnologia 
da Informação 
(STI) do TRF5, 
em parceria 
com a JFRN e a 
Infox, intensifi-
caram os trei-
namentos sobre 

a aplicação do Processo Judicial 
Eletrônico, nas subseções judiciá-
rias de Pau dos Ferros, Caicó, Assu 
e Mossoró. 

Os servidores e estagiários que 
participaram da III Olimpíada da 
5ª Região e não fizeram a doação 
de alimentos para a campanha 
“Olimpíada Solidária”, devem 
fazê-lo até a próxima sexta-feira 

(16/11). O Comitê Olímpico lem-
bra que os produtos devem ser 
entregues a Ricardo Cesar Almei-
da da Silva, na Subsecretaria de 
Orçamento, Finanças e Contabili-
dade (SOF), localizada no 6º andar.

Amanhã, os integrantes da Turma 
Nacional de Uniformização (TNU) 
realizam sessão de julgamento, a 
partir das 14h, na sede do Con-
selho Nacional da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília. O encontro, pre-
sidido pelo corregedor-geral da 
Justiça Federal, ministro João Otá-
vio de Noronha, tem o objetivo 
de uniformizar a interpretação da 
legislação federal em questões de 
Direito material, no caso de even-
tual divergência de entendimento 

entre turmas recursais. Composta 
por juízes federais provenientes 
das turmas recursais dos juiza-
dos, sendo dois de cada região, 
a TNU é presidida pelo ministro 
João Otávio de Noronha. Os juízes 
federais Janilson Bezerra de Si-
queira, da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte, e André Carva-
lho Monteiro, da Seção Judiciária 
de Alagoas, são os representantes 
da Justiça Federal da 5ª Região na 
TNU.

Alunos da Facul-
dade de Direito de 
Timbaúba visita-
ram, na semana 
passada, as insta-
lações do Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região - 
TRF5. Acom-
panhados pelo 
professor William 
Ferreira de Melo, os estudantes 
assistiram a um vídeo institucional, 

A Subsecretaria de Material 
e Patrimônio (SMP) solicita 
a quem achou o carrinho 
para transporte de proces-
sos, tombamento nº 50951, 
a devolução na Seção de 
Material e Patrimônio (SMP), 
localizada na ampliação do 
TRF5. A SMP informa que 
outros achados também de-
vem ser entregues na referi-
da Seção.

conheceram o Pleno, a Presidên-
cia, o Memorial e o heliponto.


