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Mudança de plano

TRF5 sedia treinamento sobre utilização de 
sistema para oitiva por videoconferência

de Março4
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uízes e servidores das 
varas criminais da 

Justiça Federal na 5ª Região 
participam, amanhã (5/03), 
de um treinamento para 
utilização experimental do 
sistema de agendamento 
de videoconferência – SAV. 
A capacitação será realiza-
da na sala 3 da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), das 9h às 
17h. O treinamento está 
sendo promovido pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF) e atende ao 
art.1 §3º do Provimento nº 13/2013 
da Corregedoria Geral da Justiça 

Federal, que disciplina a oitiva por 
videoconferência na Justiça Federal. 
Audiências por videoconferên-
cia – De acordo com esse artigo, 

fica instituído o sistema 
nacional de audiência por 
videoconferência no âmbi-
to da Justiça Federal, a ser 
gerido pelo CJF. Os Tribu-
nais Regionais Federais 
deverão instalar salas de 
videoconferência em todas 
as subseções judiciárias, 
preferencialmente exclusi-
vas para oitivas requeridas 
por outros juízos. Todas 
as varas com competência 

criminal deverão ser dotadas dos 
equipamentos necessários à reali-
zação de audiências por videocon-
ferência.

A partir de amanhã (5), estarão 
abertas as inscrições para o XII 
Prêmio Innovare, com solenida-
de de lançamento no plenário 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília. A proposta do 
Prêmio é identificar inovações 
na Justiça que contribuam para 
a eficiência, o alcance social e a 
desburocratização de processos 

judiciais. Além das categorias 
anteriores (Tribunal, Juiz, Mi-
nistério Público, Defensoria 
Pública, Advocacia e Prêmio 
Especial), este ano haverá uma 
nova: Justiça e Cidadania. O re-
gulamento está disponível no 
site do Instituto Innovare, com 
o formulário para inscrições, que 
podem ser feitas até 14 de maio. 

Os três finalistas em cada catego-
ria serão premiados. 

Nesta semana, o programa Via 
Legal explica como funciona a 
transferência de um julgamento 
da esfera estadual para a federal. 
A federalização, muitas vezes, é o 
melhor caminho para garantir, de 
forma isenta, a punição dos en-

volvidos em 
um crime. 
Foi o que 
ocorreu em 
dois casos de 
grande re-
percussão na 
5ª Região: os 
assassinatos 

Começou na última segunda-feira 
(2/03), o primeiro processo elei-
toral da Funpresp-Jud. Os partici-
pantes têm até sexta-feira, (6/03), 
às 19h, para escolher os membros 
dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e do Comitê de Assessora-
mento Técnico. A votação será por 
meio eletrônico e somente po-
derão votar os participantes que 
tiveram as fichas de inscrição rece-
bidas na Funpresp-Jud até 16/01. 
O voto é secreto e facultativo e o 
resultado está previsto para ser 
divulgado na quarta-feira (11/03). 

A Divisão de Folha de Pagamen-
to (DFP) informa que os servido-
res que desejarem mudar o tipo 
do plano de saúde na SulAmérica 
devem enviar o pedido para a 

Divisão, impreterivelmente, até 
a próxima segunda-feira (9/03), 
com início de vigência para abril 
de 2015. O pedido deve ser en-
viado ao e-mail: folha@trf5.jus.br.

do advogado Manoel Mattos, em 
janeiro de 2009, em Pitimbu (PB), 
e do ex-promotor Thiago Faria, 
em outubro de 2013, no município 
de Itaíba (PE). Para especialistas, 
o incidente de deslocamento de 
competência (IDC) se mostra uma 
importante ferramenta na defesa 
dos direitos humanos. Confira esta 
e outras reportagens no Via Legal, 
que é exibido pela TV Justiça, às 
21h30 (quarta e segunda-feira) e 
12h30 (sexta-feira). Assista tam-
bém na TV Cultura, na TV Brasil e 
pela internet, no site www.youtube.
com/programaViaLegal. 

Mais informações:  
www.funprespjud.com.br.


