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Vacinação na JFAL

Procuradores e advogados recebem 
treinamento sobre o PJe

de Fevereiro26
QUINTA

Portaria institui equipe de trabalho para o PJe

Estágio na JFPB

Versão teste do 
Escritório Digital

os dias 3 e 4 de março, 
a diretora e a supervi-

sora da Secretaria Judiciária 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, respec-
tivamente, Telma Motta e Gi-
sele Schmitz, ministram o II 
Workhsop: Processo Judicial 
Eletrônico para procuradores 
e advogados. A capacitação 
será realizada na sala de 
treinamento da Justiça Fede-
ral no Rio Grande do Norte 
(JFRN), com o objetivo de contri-
buir para dirimir dúvidas sobre o 
PJe, sistema implantado pelo TRF5, 
inicialmente, na JFRN, em abril de 

2010. Dos processos distribuídos 
naquela Seção Judiciária e que po-
dem ser eletrônicos, mais de 90% 
são PJe. 

Programação - Serão realiza-
das seis turmas, cada uma com 
25 participantes. No dia 3/03 
serão oferecidas três turmas: a 
primeira no horário das 9h às 
11h30, destinada a procurado-
res; a segunda e terceira para 
advogados, uma no horário 
das 13h às 15h30 e a outra das 
15h30 às 18h. No dia 4/03, nos 
mesmos horários, acontecem 
mais três turmas, pela manhã 
para procuradores e à tarde 

para advogados. Inscrições pelo 
site da JFRN: www.jfrn.jus.br. Infor-
mações pelos telefones (84) 4005-
7733/7732/7734.

O diretor-geral do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5, João do Car-
mo Botelho Falcão, 
instituiu portaria, 
publicada no Diário Eletrônico 
da última segunda-feira (23/02), 
contendo a equipe de trabalho 

que deverá atuar até 
o dia 31/12 deste ano, 
com a finalidade de 
participar de viagens 
a serviço ou de trei-
namento, para tratar 

dos procedimentos relativos ao 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
A equipe é composta pelos se-

guintes servidores: Telma Motta, 
Fernanda Montenegro, Laureano 
Filho,  Arnaldo Pereira, Sandra 
Bouwman, Valfrido Júnior, Gisel-
le Schmitz, Ricardo Schmitz, José 
Neto, Kely da Silva, Karina da 
Silva, Jairo Pimentel, Karla Me-
deiros, Gleicy do Nascimento e 
Gunnar Trennepohl.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
e o Centro de Integração Empresa-
-Escola (CIEE) divulgaram os locais 
de realização das provas de sele-
ção de estágio 2015. O processo 
visa ao preenchimento de vagas 
na sede da Seção Judiciária da 
Paraíba, em João Pessoa, e nas 
Subseções Judiciárias do Estado, 
sendo 10% das vagas destinadas 
a pessoas com deficiência. O esta-
giário selecionado receberá, para 
uma jornada de 20 horas sema-
nais, uma bolsa-auxílio mensal de 
R$ 845,00 mais R$ 7,00 por dia, 
de auxílio-transporte. Mais infor-
mações podem ser conferidas na 
página eletrônica da JFPB (www.
jfpb.jus.br), no item ‘Concursos e 
seleções’.

Representantes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) irão avaliar hoje, 
na sede do CNJ, em Brasília/
DF, o atual estágio do projeto 
Escritório Digital do Proces-
so Eletrônico. A equipe técnica 
do CNJ apresentará ao grupo 
de advogados, que acompa-
nha o projeto desde dezembro 
do ano passado, uma primei-
ra versão-teste do sistema. A 
ideia visa proporcionar aos 
chamados usuários externos da 
Justiça uma mesma forma de 
acesso ao Judiciário. Ao acessar 
o Escritório Digital, advogados, 
defensores e promotores públi-
cos poderão localizar qualquer 
ação judicial de seu interesse, 
assim como apresentar petições 
e recorrer de decisões.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) realizou na última sexta-
-feira (20/02) mais uma etapa da 
campanha de imunização de seus 
servidores. Em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Maceió, foram  aplicadas vacinas 
contra a hepatite B, tétano e gripe.


