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SEGUNDA

A Aniversariantes
José André Fonseca Cavalcanti
Subsecretaria de Recursos
Marcelo Leandro de Oliveira
Gab. Des. Federal José Maria Lucena
José Edilson Santos da Silva
Gabinete do Des. Geraldo Apoliano
Sandro José Cardoso
Manut. Ar Condicionado

Mutirões da SREEO têm resultados positivos

Edilson Nobre palestra em Congresso 
Internacional de Direito Tributário

Luiz Alberto Gurgel prestigia a posse no TSE

PJe: Sergipe amplia 
a obrigatoriedade

STI altera email do 
suporte do PJe

Curso em Brasília

Subsecretaria de Recursos 
Extraordinários, Especiais e 

Ordinários (SREEO) realizou, no 
último sábado, mais um mutirão 
de análise da admissibilidade de 
recursos. O  trabalho  vem sen-
do  desenvolvido, desde junho 
passado, pela SREEO e a vice-
-presidência do TRF5. Ao todo, 
já foram realizados 12 mutirões 
de análise da admissibilidade de 
recursos e 10 dos serviços car-
toriais da subsecretaria. De acordo 
com a diretora da SREEO, Cláudia 
Virginia Sales, os mutirões têm o 
objetivo de reduzir o número de 
processos em tramitação. “Durante 

esse período, realizamos a triagem 
de todos os processos recebidos 
desde a gestão passada, bem 
como a movimentação de todos 
eles. Após essa fase, realizamos 

juntada e triagem de peti-
ções, certificação de trânsito 
em julgado e o envio de re-
messas ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) ou ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF)”, 
ressaltou. A diretora explicou 
que o trabalho também está 
se destacando na atualiza-
ção do Módulo de Tabelas e 
Cadastros (Tabcad), referen-
te aos processos criminais.  

Cláudia Sales informou que os 
mutirões estão sendo realizados 
com a colaboração de servidores 
de diversos gabinetes, das Turmas, 
do Pleno e da Secretaria Judiciária.

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Edilson No-
bre, será palestrante no XIII Con-
gresso Internacional de Direito 
Tributário de Pernambuco, que 
será realizado  nos dias 2, 3 e 
4  de outubro, no Mar Hotel, na 
cidade do Recife. O evento tem 

como tema geral o debate acerca 
dos efeitos da tributação sobre a 
competitividade interna e exter-
na do Brasil e reunirá os maiores 
especialistas do Brasil, da Europa e 
da América Latina. Edilson Nobre 
fará palestra na próxima quinta-fei-
ra, dia 03/10, às 19h15, na Mesa 

XVI, sobre o tema “Segurança 
jurídica e o procedimento admi-
nistrativo tributário”.

O desembargador fede-
ral Luiz Alberto Gurgel 
participa, amanhã, da 
solenidade de posse do 
Ministro João Otávio de 
Noronha, que assume a 
Corregedoria-Geral da 
Justiça Eleitoral nas elei-
ções de 2014. O evento 
acontece às 19h, no plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
em Brasília.  Na quarta-feira, o 

magistrado prestigiará a 
solenidade de abertura 
da exposição “25 anos da 
Constituição da Repúbli-
ca e o Supremo Tribunal 
Federal (STF)” e  o lança-
mento do livro “A Cons-
tituição de 1988 na Visão 
dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal”, que será 
realizada às 18h, no Edifício-Sede 
do STF, também em Brasília. 

A partir de amanhã (1º/10), o uso 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) no ajuizamento de demandas 
incluídas nas classes “Procedimen-
to Ordinário” e “mandado de Se-
gurança”, bem como de todos os 
incidentes 
processu-
ais e ações 
conexas 
passam a 
ser obri-
gatório no âmbito da Seção e das 
Subseções Judiciárias de Sergipe.

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) informa que, vi-
sando padronizar os emails de 
atendimento/suporte, modificou o 
endereço do email do suporte do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe).  A 
STI solicita que as demandas sejam 
enviadas para o seguinte endereço: 
atendimentopje@trf5.jus.br. Mais 
informações pelo ramal 9241.

De amanhã até a próxima sexta-
-feira (4/10), os servidores da Sub-
secretaria de Apoio Especial (SAE), 
Gilvan José da Silva e Flúvio Ama-
ral, participam do curso de Gestão 
de Segurança no Serviço Público. 
O evento abordará temas como 
ocorrências policiais e as ações de 
prevenção, tecnologia de seguran-
ça e questões de gestão de pesso-
as na organização. O treinamento 
acontecerá na sede da empresa 
Contreseg- Consultoria e Treina-
mentos, localizada em Brasília/DF.


