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Pleno já está pronto para a posse da nova mesa diretora

Vice-Presidência do TRF5 retifica 
números de processos enviados ao STJ
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JFPB divulga
resultado da seleção 
de estagiários

Aniversariantes

rimeiro tribunal do país a com-
pletar a integração eletrônica 

com o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), utilizando o Modelo Nacio-
nal de Interoperabilidade (MNI), 
o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, através da Vice-
-Presidência, informou os números 
atualizados dos processos enviados 
via MNI. Foram enviados ao STJ, até 
o momento, 1.054 processos. No 
segundo semestre do ano passado 
começaram as negociações entre o 
STJ e o TRF5 para implementação 
da remessa dos processos eletrôni-
cos ao STJ, via  MNI, sendo que os 
primeiros testes ocorreram no dia 

11 de março passado. No dia 18 de 
março, foram realizados os ajustes 
finais entre os sistemas. O sistema 
estabelece um padrão para o inter-
câmbio de informações e documen-
tos de processos judiciais. 
Retificação – Na matéria do Jor-
nal TRF Hoje, publicada na edição 
de 24/03, informamos que foram 
enviados ao STJ, desde o segundo 
semestre do ano passado, mais de 
330 processos. A informação correta 
é de que os processos enviados, via 
MNI, ocorreram a partir do dia 11/03, 
quando foram realizados os primei-
ros testes, totalizando, até o momen-
to, o envio de 1.054 processos ao STJ.

O auditório do Pleno já está 
pronto para receber os convida-
dos para a posse da nova mesa 
diretora do TRF5, cuja solenidade 
será realizada amanhã (8/04), às 
17h, quando serão empossados 
como presidente, vice-presidente 
e corregedor regional, respecti-
vamente, os desembargadores 
federais Marcelo Navarro, Rober-

to Machado e Fernando Braga. O 
principal serviço realizado foi a 
substituição da coberta
do auditório, concluída no dia 
19/03. Os serviços complementa-
res que restavam, como a instala-
ção de novos dutos e ampliação 
do alcance da refrigeração, o iso-
lamento térmico, a reinstalação do 
sistema de sonorização e a recu-

peração da climatização do 
foyer, foram finalizados on-
tem. De acordo com a Sub-
secretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), 
a obra de recuperação do 
Pleno foi iniciada no dia 12 
de janeiro deste ano e foi 
concluída antes do prazo de 
quatro meses.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5, através da Seção de 
Acompanhamento de Estágio 
de Nível Superior, informa que 
o prazo para entrega do com-
provante de matrícula, referente 
ao primeiro semestre de 2015, 
se encerra em 17/04. De acordo 
com o NDRH, o comprovante 
deve estar assinado e carimbado 
por um representante legal da 
instituição de ensino.

A Justiça Federal na Paraíba divul-
gou, na sua página eletrônica, o 
resultado do processo seletivo de 
estágio remunerado para a área 
administrativa da instituição, com 
vagas nas áreas de Administração, 
Arquitetura, Arquivologia, Bibliote-
conomia, Comunicação Social, En-
genharia Civil e Informática. Veja 
as relações completas, por curso, 
na página www.jfpb.jus.br, no item 
‘Concursos e seleções’. Com infor-
mações da Ascom/JFPB.

A Caixa de Assistência dos Advo-
gados da OAB Alagoas e o setor 
de saúde da Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL) realizam na tar-
de desta quarta-feira (8/04), das 
13h30 às 16h30, exames para 
monitorar os excessos cometidos 
no feriadão de Páscoa. Servidores 
e advogados poderão dispor de 
testes de glicemia e aferição da 
pressão arterial na área de recep-
ção que dá acesso à JFAL. Com 
informações da ASCOM/JFAL.

Saúde


