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partir do dia 5 de 
agosto, o uso do Pro-

cesso Judicial Eletrônico 
(PJe) para os procedimentos 
ordinários, bem como para 
seus incidentes processuais 
e ações conexas será obri-
gatório nas subseções ju-
diciárias da Justiça Federal 
em Pernambuco (JFPE). De 
acordo com a Portaria nº 
80/2013, assinada pelo diretor do 
Foro da Seção Judiciária de Per-
nambuco, juiz federal Frederico 
Azevedo, a obrigatoriedade será 

implementada nas subseções de 
acordo com o seguinte crono-
grama: Petrolina (5/08); Salgueiro 
(6/08); Serra Talhada (7/08); Goia-

na (20/08); Arcoverde (26/08); 
Garanhuns (27/08); Caruaru 
(28/08); Ouricuri (9/09) e Pal-
mares (12/09).
Obrigatoriedade - O PJe, de-
senvolvido em conjunto pela 
Secretaria Judiciária e Subse-
cretaria de Tecnologia da In-
formação do TRF da 5ª Região, 
é uma ferramenta que propor-
ciona celeridade ao andamen-

to dos processos. Desde junho do 
ano passado, o uso do PJe vem 
sendo obrigatório na sede da Se-
ção Judiciária de Pernambuco.

Na última sexta-feira (5/07), a 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 
em parceria com a Subsecretaria 
de Apoio Especial (SAE), concluiu 
o trabalho de automação nos 
portões de acesso ao estaciona-
mento privativo dos desembar-
gadores. A iniciativa teve o ob-

jetivo de garantir mais segurança 
às autoridades nas operações de 
entrada e saída do TRF5. De acordo 
com os diretores da SIAP, Vladislave 
Leite, e da SAE, Clovis Marques, a 
utilização de portões automáticos 
proporciona uma maior proteção e 
comodidade, uma vez que podem 
ser operados por  controle remoto.

A Secretaria 
de Apoio Es-
pecial (SAE) 
informa que 
as vagas 
para idosos, 
localizadas 
no estacio-
namento 
secundário 
do edifício-
-sede do TRF5, também podem 
ser usadas pelos servidores 
desta Corte que se enquadrem 
na faixa etária. A SAE informa 
que para usufruir do benefício, é 
obrigatório colocar no painel do 
carro a credencial padrão forne-
cida pelos órgãos de trânsito – 
Detran ou CTTU.

A Anchegab – Associação Nacio-
nal dos Chefes de Gabinete está 
com inscrições abertas para o 9º 
Congresso Nacional de Chefes de 
Gabinete (Chegab), que este ano 
tem o tema “Gestão do conhe-
cimento: desafios e oportunida-
des”. O encontro será realizado 
entre os dias 4 e 6 de setembro, 
em Gramado, no Rio Grande do 
Sul. O Chegab reunirá chefes de 

gabinetes 
dos pode-
res públicos 
e entidades 
privadas, 
assessores, 
assistentes, 
cerimonialis-
tas e demais 
interessados. 
De acordo 
com o pre-

sidente da Anchegab, Guilherme 
Lima (chefe de gabinete do de-
sembargador federal José Ma-
ria Lucena), o congresso visa à 
atualização de conhecimentos e 
socialização de experiências. In-
formações e inscrições pelo site: 
www.anchegab.com.

A Subseção Judiciária de Crateús, 
no Ceará, está com inscrições aber-
tas para a seleção de estagiários do 
curso de contabilidade. Para candi-
datar-se, o aluno deve estar cursan-
do, no mínimo, a metade do curso 
e, no máximo, o antepenúltimo pe-
ríodo. Os interessados devem fazer 
a inscrição até a próxima segunda-
-feira (15), mediante a entrega da 
cópia de documento de identidade, 
acompanhada do original, cópia do 
histórico escolar e duas fotos 3x4. 
Mais informações pelos telefones 
(88) 3691-2356 e (88) 3691-0132.


