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Inscrições abertas para treinamento sobre 
PJe em Alagoas

O servidor Carlos Eduardo Oliveira, 
analista judiciário – Oficial de Jus-
tiça- do Tribunal Regional do Tra-

balho da 2ª Região (TRT/ São Pau-
lo) está interessado em permuta ou 
redistribuição para o TRF5 ou para 
as seções e subseções judiciárias da 

5ª Região. Os interessados devem 
entrar em contato pelo telefone 
(11) 95220-9072 ou pelo e-mail 

eduardo.oliveira@trtsp.jus.br

Estantes deslizantes facilitam trabalho no NURER

CNJ realiza 1ª  
Audiência Pública

Juiz Federal Rubens de 
Mendonça Canuto Neto 

SJAL

Ewerton Fidelis Torres da Silva
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt

Quarta-feira, dia 29 de janeiro

Elizabeth Lins Moura Alves de Carvalho
Gabinete da Revista

Wellington Almeida do Nascimento
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt

Ana Rosa Fonseca Diniz Cordeiro
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira

Quinta-feira, dia 30 de janeiro

Ministro  
Benedito Gonçalves

STJ

Luana Alves de Melo
Biblioteca

Nilo da Silva Moraes Júnior
Gab. Des. Federal Fernando Braga

José Iran Bezerra Cabral
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

Luciana de Medeiros Fernandes
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti

Isolda Lúcia Magalhães
Divisão da 1ª Turma

Jairo Conde Jogaib Júnior
Subsecretaria de Precatório

Juliana Dowsley Gitirana Maciel
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro

Joanilton Sérgio do Nascimento Rego
Gab. Des. Federal Barros Dias

Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) está com inscrições 

abertas para o curso sobre a uti-
lização e o aperfeiçoamento do 
Processo Judicial eletrônico (PJe). 
O treinamento, voltado para ad-
vogados, acontecerá nos dias 3, 
7, 17 e 21/02, no horário das 14h 
às 17h, no miniauditório da sede 
da JFAL. A capacitação será minis-
trada pelo diretor de secretaria da 
1ª Vara Federal, Gustavo de Melo 
Silva. Os interessados devem reali-
zar a inscrição até a próxima sexta-
-feira (31/01), através do site www.
jfal.jus.br ou do e-mail treinamen-

to@jfal.jus.br. As ins-
crições realizadas por 
meio do e-mail devem 
conter nome comple-
to, número da carteira 
da Ordem, telefones 
de contato e data de 
preferência do curso.
Obrigatoriedade - Desde o dia 
13/12/2013, o uso do PJe para 
ajuizamento e tramitação das de-
mandas judiciais de todas as clas-
ses cíveis restantes, salvo a Ação 
de Naturalização, bem como de 
todos os incidentes processuais e 
ações conexas, passou a ser obri-

gatório no âmbito da Seção Judi-
ciária de Alagoas (SJAL). A obriga-
toriedade foi estabelecida através 
da Portaria  nº 1247, de 05 de 
Dezembro de 2013, assinada pelo 
diretor do Foro da Justiça Federal 
em Alagoas, juiz federal André Luís 
Maia Tobias Granja.

Na semana passada, o Núcleo 
de Repercussão Geral e Recur-
sos Repetitivos (NURER) re-
cebeu 16 estantes deslizantes 
para arquivo de parte dos pro-
cessos sobrestados. Os novos 
arquivos possuem um sistema 
de vedação que diminui a en-
trada de luminosidade, poeira 

e insetos, além de proporcionar 
uma conservação mais adequa-
da aos referidos processos. De 
acordo com a diretora do NURER, 
Maria Rejane Delgado Nunes de 
Alencar, as estantes deslizantes 
também comportam um maior 
volume de processos. “Os novos 
arquivos otimizaram a utilização 

do espaço físico do Núcleo, 
favorecendo a adequada con-
servação dos processos e du-
plicando a capacidade de ar-
mazenamento”, afirma. A nova 
movimentação dos processos 
está sendo informada no Sistema 
de Acompanhamento Processual 
dessa Corte (Esparta), objetivando 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realiza, no mês de feve-
reiro, sua primeira audiência 
pública. O objetivo do evento é 
coletar manifestações de órgãos 
públicos, autoridades, entidades 
da sociedade civil e especialis-
tas sobre os temas Eficiência da 
Primeira Instância e Aperfeiço-
amento Legislativo voltado ao 
Poder Judiciário.  Os interessa-
dos em participar devem reali-
zar a inscrição até o dia 31/01, 
através do endereço eletrônico: 
priorizacao.audiencia@cnj.jus.br.

manter um melhor controle dos 
recursos que aguardam a mani-
festação das cortes superiores.


