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Quinta Jurídica

TRF5 é o primeiro tribunal a enviar 
processos em MNI para o STJ

de Março24
TERÇA

Marcelo Navarro entrega convites no Recife e em Aracaju

Escola Judicial do TRT6 oferece 
vagas em palestra

Folha de Pagamento solicita 
comprovantes do plano de saúde
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Aniversariantes

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

O Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

- TRF5 é o primeiro do país 
a completar a integração 
eletrônica com o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
utilizando o Modelo Nacio-
nal de Interoperabilidade 
(MNI). Estabelecido por um 
comitê gestor do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
do qual participam vários 
órgãos do Sistema de Jus-
tiça, o MNI estabelece um padrão 
para o intercâmbio de informações 
e documentos de processos judi-
ciais.  

Sustentabilidade – De acordo com 
o vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Edilson Nobre, 
mais de 330 processos já foram 

O desembargador federal Mar-
celo Navarro esteve, na tarde de 
ontem (23/03), com a presidente 
do TRT da 6ª Região, desem-
bargadora Gisiane Barbosa de 
Araújo, e o presidente da Assem-
bleia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), deputado estadual Gui-
lherme Uchoa, para convidá-los 
para a solenidade de posse da 

nova mesa diretora do TRF5. 
Na sexta-feira passada (20), ele 
entregou convites ao presidente 
do Tribunal de Justiça de Sergi-
pe (TJSE), desembargador Luiz 
Antônio Araújo Mendonça, e 
ao Governador daquele Estado, 
Jackson Barreto. A cerimônia de 
posse está marcada para o dia 
8/04, no Pleno do TRF5.

A Escola Judicial do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 6ª Região 
(EJ-TRT6) realiza, na próxima 
quinta-feira (26/03), das 14h às 
17h, no edifício-sede do TRT da 
6ª Região, palestra com o tema 
“Agricultura familiar e Infância 
e Juventude – quando o sen-
so comum os leva ao ‘trabalho 
em família’”. A iniciativa propõe 
continuar o projeto Escola em 
Pauta, que promove o fomento 
e a discussão de temas atuais 

relacionados ao universo do tra-
balho. A juíza do Trabalho Renata 
Nóbrega será a palestrante. Para 
proporcionar a integração entre 
as diversas instituições locais, a 
Escola reservou 30 vagas para as 
inscrições de procuradores do 
Trabalho, magistrados e servi-
dores do MPT6, TRE e TRF5. As 
inscrições online e o formulário 
para a participação do público 
externo estão disponíveis no link: 
http://goo.gl/forms/TCsn8JorI6.

A Divisão da Folha de Pagamento 
(DFP) do TRF5, através do setor de 
Benefícios, solicita aos servidores 
que recebem auxílio-saúde a en-
trega dos comprovantes de paga-
mento do plano, referentes a todo 
o ano de 2014. A medida busca 
cumprir a nova redação do art.47 
da Resolução nº 002/2008, do Con-

selho da Justiça Federal (CJF), que 
estabelece a inclusão do auxílio em 
folha de pagamento e o recadas-
tramento anual de todos os benefi-
ciários. A entrega pode ser feita via 
Fluxus ou diretamente no setor de 
Controle e Conferência, até o próxi-
mo dia 6/04. Mais informações por 
meio do telefone: 3425-9345.

A primeira edição da Quinta Jurídi-
ca deste ano ocorrerá no dia 26/03 
e terá como tema “Minirreforma 
da Previdência: Medida Provisória 
664/2014”. O evento começará às 
19h, no auditório da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte. As ins-
crições são gratuitas e podem ser 
feitas através do site www.jfrn.jus.br.

enviados desde o segundo 
semestre do ano passado, 
quando as atividades foram 
iniciadas. “A conclusão des-
sa etapa representa grande 
passo para o aperfeiçoamen-
to do processo judicial ele-
trônico. Haverá uma grande 
agilização da remessa, com 
economia de tempo e de re-
cursos financeiros”, pontuou. 
Com a integração, foi elimi-
nada a etapa de preparação 

de processos para envio, gerando, 
também, sustentabilidade e maior 
celeridade no trâmite processual. 
(Com informações da Ascom/STJ)


