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Queda de energia no centro do Recife afeta serviços do TRF5

PJe: inscrições para capacitação 
de advogados começam amanhã

Dia do Esportista

Comprovante de 
matrícula

Ex-estagiária do TRF5 conquista primeiro 
lugar para analista judiciário da SJPE

As inscri-
ções para 
o treina-

mento sobre o 
Processo Judicial 
eletrônico (PJe), 
que começariam 
ontem (18/02), 
foram adiadas para hoje (19/02), 
em virtude das constantes que-
das de energia na área do edifício 
sede do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. As inscrições 
deverão ser realizadas através do 
site do TRF5, por meio do link: 
http://www.trf5.jus.br/eventosinter-
net/. Inicialmente, serão realizadas 
duas turmas, uma no dia 11/03 e a 
outra no dia 1º/04, cada uma com, 
no máximo, 80 participantes. A 
capacitação será realizada das 14h 
às 18h, na Sala das Turmas, no 2º 
andar do TRF5. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas através 
do número (081) 3425.9815 ou 
pelo e-mail: ndrh_treinamento@
trf5.jus.br.
Obrigatoriedade - O PJe já é obri-
gatório para a propositura e tra-

mitação de ações 
de várias classes 
processuais e já 
conta com 1.800 
procuradores e 
4.500 advoga-
dos cadastrados. 
Desde 2010, já 

foram capacitados um total de 
2.500 advogados e procuradores 
em toda a 5ª Região, que abrange 
os estados de Pernambuco, Para-
íba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe.

As constantes quedas de ener-
gia no TRF5, ocorridas, princi-
palmente, na manhã de ontem, 
afetaram alguns serviços do 
Tribunal, entre eles o adiamento 
do início das inscrições para ad-
vogados interessados em par-
ticipar do treinamento do Pro-
cesso Judicial eletrônico (PJe).
Segundo o diretor da Subsecre-
taria de Infraestrutura e Admi-

nistração Predial (SIAP), Vladislave 
Leite, o problema teve origem 
externa e atingiu também outros 
imóveis na área do Tribunal. “Con-
tamos apenas com a força de nos-
so gerador, suficiente para atender 
a demanda de um elevador, do 
CPD e das luzes de emergência”, 
informou. De acordo com a Celpe, 
a queda no fornecimento de ener-
gia elétrica foi provocada por pro-

blemas na Subestação da Boa 
Vista, que atende a área central 
do Recife. Em nota, a companhia 
energética informou que a pos-
sibilidade mais provável é que 
a ocorrência tenha sido provo-
cada por descarga atmosférica, 
uma vez o sistema de proteção 
contra para-raios atuou e dani-
ficou alguns equipamentos da 
unidade. 

Por solicitação da 
Diretoria Geral do 
Tribunal Regional 
do Trabalho – TRT, 
o estacionamento 
secundário do edi-
fício-sede do TRF5 
está com 20 vagas a 
menos desde ontem 
(18/02), pois a área 
foi destinada temporariamente 
aos carros oficiais do TRT, devido 
à reforma que está em andamen-
to naquela Corte. O prazo para 

Na última sexta-fei-
ra (14/02), a nova 
servidora Natália 
Dornelas Câmara 
Sobral tomou posse 
na Seção Judiciá-
ria de Pernambuco 
(SJPE), no cargo de 
analista judiciário 
– área jurídica.  Aprovada em pri-
meiro lugar no concurso público 

para servidores, Natália 
se orgulha de ter sido 
estagiária do TRF5, 
entre os anos de 2005 e 
2006. Segundo a jovem, 
formada em Direito 
pela Universidade Fe-
deral de Pernambuco 
(UFPE), a conquista veio 

através de dois anos de muita dis-
ciplina e uma rotina de estudos.

Os estagiários de nível superior 
devem entregar o comprovante 
de matrícula do primeiro período 
de 2013 até o dia 31 de março, no 
Setor de Estágio de Nível Superior,  
na Esmafe5. O não fornecimento 
do comprovante, de acordo com 
o §1º do art. 17 da Res. nº28, de 
18/08/10, possibilita o desliga-
mento do estudante ao Tribunal. 
O estagiário pode dirigir-se ao 
local entre 9h e 18h30. Para os 
estudantes da UFPE, UFRPE e IFPE 
será comunicado um novo prazo. 
Mais informações: 9835/9839.

finalização da obra é de 60 dias. 
Após esse período, o estaciona-
mento secundário do TRF5 voltará 
a ter as 327 vagas disponíveis.
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