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Aniversariantes

PJe se torna obrigatório para as ações cíveis

Margarida Cantarelli será homenageada em Sergipe

TRF5 nomeia 13 novos servidores

Maurício Hermann de Freitas Cardoso
Divisão da 4ª Turma
Nick Richard de Freitas Aquino
Subsecretaria de Recursos
Vânia Regina Pinto de Carvalho
Coordenação dos JEFs

Ouvidorias
Judiciárias

Servidores da SAE 
participam de curso 
sobre segurança

partir de 1º de 
janeiro de 2014, 

todas as ações cíveis 
protocoladas na Justiça 
Federal na 5ª Região, de 
1º e 2º graus, deverão 
ser propostas através do 
Processo Judicial ele-
trônico (PJe). A medida 
atende ao previsto na Re-
solução nº 16, de 25 de 
abril de 2012, do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5. Assim, ad-
vogados públicos e privados, par-
tes nos processos, membros do 
Ministério Público e servidores da 

área jurídica que atuam na Justiça 
Federal deverão se capacitar e se 
cadastrar no sistema. Desde que 

a Justiça Federal na 5ª 
Região implantou o PJe, 
em abril de 2010, 8.245 
advogados já se cadastra-
ram, sendo que cerca de 
3.500 foram capacitados 
pelo TRF5. Nesse período, 
mais de 40 mil pessoas, 
partes nos processos, fo-
ram beneficiadas pelo uso 
do PJe nos 1º e 2º graus. 
Atualmente, 71% das no-
vas ações propostas no 1º 
grau tramitam no PJe. Já 

no TRF5, cerca de 30% dos pro-
cessos tramitam no sistema. 

Os desembargadores federais 
Margarida Cantarelli e Vladimir 
Carvalho proferem palestra nesta 
sexta-feira (29), no XII Seminário 
Internacional – Justiça Federal. 
Promovido pela Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE) e pela Univer-
sidade Federal de Sergipe (UFS), 
o evento será realizado no au-
ditório da UFS, a partir das 15h.  

Durante o evento, a desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli 
será homenageada, em razão da 
proximidade da sua aposenta-
doria, que ocorrerá em março de 
2014. Na ocasião, o desembarga-
dor federal Marcelo Navarro e o 
professor Jorge Bercholc, da Uni-
versidade de Buenos Aires, serão 
os oradores da solenidade.

O TRF5 nomeou 13 novos servidores, 
aprovados no último concurso pú-
blico para técnicos e analistas judici-
ários. Todos serão lotados na Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE). Serão 
contempladas as Subseções Judiciá-
rias de Petrolina (um Técnico Judici-
ário, especialidade em Segurança e 
Transporte), Serra Talhada (dois Técni-
cos Judiciário da Área Administrativa), 
Salgueiro (três Analistas Judiciário da 
Área Judiciária, sendo dois da espe-
cialidade Oficial de Justiça Avaliador 
Federal e três Técnicos Judiciário da 
Área Administrativa) e Ouricuri (qua-
tro Analistas Judiciário, sendo três da 
Área Administrativa).

Estão abertas as inscrições para 
o I Simpósio Nacional de Ou-
vidorias Judiciárias, que será 
realizado no dia 2/12, no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). O 
evento contará com palestras de 
ministros do STJ e do ouvidor da 
Controladoria Geral da União. Os 
interessados devem realizar as 
inscrições até amanhã (28), atra-
vés do site www.stj.jus.br.

O diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Clovis Pe-
reira, e os servidores Adriano 
Novaes Cabral e Fabiano Hen-
rique Braga Martins participam 
do curso de extensão “Gestão de 
Segurança Institucional”, promo-
vido pela empresa Logos Inteli-
gência e Planejamento Estratégi-
co. O evento será realizado até a 
próxima sexta-feira (29/11), em 
Florianópolis/SC. O curso, direcio-
nado para integrantes de órgãos 
públicos que atuam na área de 
segurança, tem como meta difun-
dir conhecimentos e estratégias 
para planejar, estruturar, gerenciar 
e aprimorar a atividade de se-
gurança institucional em órgãos 
públicos.


