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PJe: dados revelam aumento na 
utilização do sistema 

Esmape abre 
inscrições para 
intercâmbio na 
China

Subsecretaria de Pessoal alerta para entrega de certidões

Migração entre planos do seguro 
saúde SulAmérica

Novas regras de 
aposentadoria no 
judiciário

Dia Mundial do Compositor

ados da Secretaria Judiciária 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 compro-

vam o crescimento do Processo 
Judicial eletrônico (PJe) na região, 
em comparação com a distribui-
ção do processo por meio  físico. 
Em dezembro passado, na Seção 
Judiciária de Alagoas, 66% dos 
processos foram distribuídos pelo 
PJe, contra  34% (físico). Outra 
seção que também teve um au-
mento significativo na utilização 
do PJe por parte dos advogados 
foi a do Rio Grande do Norte, com 
63%. De acordo com a diretora da 
Secretaria Judiciária, Telma Mota, 
muitos advogados estão utilizando 

o PJe mesmo para 
as ações em que o 
sistema não é obri-
gatório.
Obrigatoriedade 
– A implantação da 
obrigatoriedade do 
Processo Judicial 
eletrônico para a 
propositura e tra-
mitação das ações 
incluídas na classe 
“procedimento ordinário”, assim 
como de seus incidentes proces-
suais e ações conexas, nas varas 
sediadas nas capitais dos Estados 
da 5ª Região, teve início no dia 
4 de junho de 2012, na sede da 

A Subsecretaria de Pessoal lem-
bra aos servidores que estão 
substituindo ou que irão substi-
tuir ocupantes de funções co-
missionadas (FC-05 e FC-06) ou 
de cargo em comissão, e que 
ainda não apresentaram as cer-
tidões exigidas pela Resolução 

A fim de prestar esclarecimentos 
sobre as mudanças que ocorrerão 
nas aposentadorias dos magistra-
dos e servidores do Poder Judiciário, 
o Conselho Nacional de Justiça e 
o Ministério da Previdência Social 
pretendem realizar seminários sobre 
as novas regras.  As mudanças nas 
aposentadorias decorrerão da en-
trada em funcionamento da Funda-
ção de Previdência Complementar 
do Servidor Público. Criado em 
2003, o fundo visa complementar a 
aposentadoria dos servidores pú-
blicos federais cujo valor base será 
equiparado ao teto de benefícios do 
regime geral gerido pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social.

A Escola 
Superior da 
Magistratu-
ra de Per-
nambuco 
(Esmape), 
em par-
ceria com 
a Escola 
Nacional 
de Magistrados (ENM) e a Uni-
versidade da Geórgia (UGA), está 
com inscrições abertas para o “1º 
Intercâmbio em Sistema Judiciário 
e Relações Comerciais Chinês”. O 
intercâmbio, com 40 horas/aula, 
terá como foco as questões co-
merciais na Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e no Direito 
Comercial específico do país. O 
aperfeiçoamento será realizado no 
período de 27 de maio a 7 de ju-
nho, na Universidade Tsinghua, em 
Pequim. As inscrições devem ser 
efetuadas na diretoria da Esmape, 
no Forum Paula Batista. Mais in-
formações: www.esmape.com.br.

A Divisão de Folha de Pagamento 
informa aos servidores que de-
sejarem fazer migração entre os 
planos (Estilo I, Básico, Especial e 
Executivo), do Seguro Saúde Su-
lAmérica, que o prazo para fazer 
a mudança encerra no dia 15 de 

fevereiro. Os interessados devem 
entrar em contato com a Divisão 
de Folha de Pagamento para co-
municar a troca. Informações com 
Danielle, pelo ramal 9565.

nº 156/2012, do Conselho Naci-
nal de Justiça (CNJ), para encami-
nharem, com a maior brevidade 
possível, as referidas certidões 
à Subsecretaria de Pessoal. As 
dúvidas poderão ser esclareci-
das com a Seção de Cadastro e 
Registro Funcional, nos ramais 

9232/9334. Todos os documen-
tos podem ser entregues na 
Subsecretaria de Pessoal, loca-
lizada no 6º andar, ou através 
do FLUXUS, ou, ainda, serem 
encaminhados para o seguinte 
e-mail: pessoal.cadastroelota-
cao@trf5.jus.br.

Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), no Recife. Na sequência, a 
obrigatoriedade atingiu Maceió 
(6/08), Fortaleza (20/08), Aracaju 
(1º/10), João Pessoa (15/10) e Na-
tal (29/10).


