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PJe: Alagoas institui novas obrigatoriedades

TRF5 analisa Planejamento Estratégico 
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JFPE suspende 
prazos processuais 
em três varas

Getúlio Bessoni se despede do TRF5 

A partir do dia 10 de junho, o 
uso do Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe) no ajuizamento dos 
processos inseridos nas classes 
de Ação Monitória, Execução 
de Título Extrajudicial e Ação 
de Notificação, bem como de 
todos os incidentes processuais 
e ações conexas, passará a ser 
obrigatório na Seção Judiciária 
de Alagoas (SJAL). A obrigato-

riedade foi instituída através da 
Portaria nº 449/2013, assinada 
pelo diretor do Foro, juiz federal 
André Luís Maia Tobias Granja, no 
dia 16/05/2013. Contudo, desde 
agosto do ano passado, o uso do 
PJe já vem sendo obrigatório na 
SJAL. Inicialmente, o uso se res-
tringia aos procedimentos ordi-
nários, seus incidentes processu-
ais e ações conexas. Em janeiro 

deste ano, a obrigatoriedade foi 
estendida para o ajuizamento 
das demandas judiciais da classe 
de Mandado de Segurança.

Getúlio Bessoni, analis-
ta judiciário, formado 
em Administração e 
pós-graduado em Pla-
nejamento em Gestão 
Pública, se despede 
do TRF5, após 20 anos 
dedicados a esta Corte. 
Desde que ingressou 
no Tribunal, em 1993, 
o analista passou pela 
Secretaria Administrativa, Dire-
toria Geral, Comunicação Social 
e Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação, onde trabalhou no 
desenvolvimento de sistemas e 

no banco de dados. 
“O período que passei 
aqui no tribunal foi 
bastante enriquece-
dor. Especializei-me 
em informática e pude 
me tornar um profis-
sional melhor”, avalia. 
Após anos focado no 
trabalho, o projeto 
de futuro do analista 

é não parar. “Pretendo fazer um 
novo curso superior e concluir 
alguns cursos, como o da Confe-
deração Brasileira de Tênis (CBT) 
e de piano”, planeja.

A Seção Judiciária de Pernambu-
co suspendeu os prazos proces-
suais e a distribuição ordinária e 
extraordinária dos autos das 5ª, 
11ª e 22ª varas federais, no perí-
odo de 25/05 a 11/06. De acordo 
com a Portaria nº74/2013, assi-
nada pelo diretor de Foro, juiz 
federal Frederico José Pinto de 
Menezes, a suspensão dos pra-
zos será necessária em virtude da 
instalação da 33ª vara especiali-
zada em Execuções Fiscais, pre-
vista para o dia 11 de junho, que 
acarretará em mudanças na es-
trutura física do edifício-sede da 
Seção Judiciária de Pernambuco. 
Ainda de acordo com a Portaria, 
os prazos processuais vencidos 
nesse período serão prorrogados 
para o primeiro dia útil subse-
quente.

ntegrantes do Comitê 
Institucional do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, encarregado de 
acompanhar o Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal na 
5ª Região, estiveram reunidos, 
na tarde de ontem, para ana-
lisar a minuta do Relatório de 
Análise Gerencial da Estratégia 
da Justiça Federal na 5ª Região, a 
ser apresentado ao Comitê Ges-
tor do Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal, no CJF, no dia 
03/06/2013. Durante o encon-
tro, o diretor da Divisão de De-
senvolvimento Institucional, Luiz 

Targino, e o diretor do Núcleo de 
Planejamento Estratégico, Geraldo 
Alves, apresentaram diversos in-
dicadores, como taxas de conges-
tionamento no 1º e 2º graus, nos 
Juizados Especiais Federais e nas 
Turmas Recursais; e de satisfação 

dos magistrados e servidores 
quanto ao clima organizacio-
nal, instalações físicas e meios 
de segurança. 
Projetos estratégicos - Para 
os integrantes do Comitê, é 
importante apresentar uma 
proposta de inclusão de no-
vos projetos estratégicos, com 
foco na área administrativa. 

Participaram da reunião os dire-
tores João Botelho, Sorária Caio, 
Telma Motta, Fernanda Monte-
negro e Isabelle Câmara, além de 
membros do Comitê Técnico de 
Planejamento Estratégico da Justi-
ça Federal na 5ª Região. 


