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Aniversariantes

Servidores das áreas ad-
ministrativa, de material e 
patrimônio e da tecnologia 

da informação do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 e 
representantes da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE) estiveram 
reunidos, na tarde de ontem (8), 
para discutir a implantação de um 
novo sistema patrimonial no TRF5.  
Esta mudança ocorrerá porque o 
atual Sispat já não atende plena-
mente às necessidades dos usuá-
rios e às novas exigências legais, 
tais como o fornecimento de in-
formações sobre a depreciação e a 
reavaliação de bens, dentre outras.  
Implantação - Com vistas à eco-
nomia de recursos, será adotado o 

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF) seleciona instrutor para 
ministrar curso sobre Direito Tri-
butário, na modalidade educação 
a distância (EaD), aos servidores 
da Justiça Federal. Para se can-
didatar, é necessário ser servidor 
do Poder Judiciário da União, 
com reconhecida capacidade téc-

nica e experiência profissional para 
atuar como conteudista e tutor. Os 
interessados devem enviar currí-
culo em PDF, assinado, até 19/07, 
para: capacitacao@cjf.jus.br.  Infor-
mações como formação, nome do 
curso de pós-graduação ou dou-
torado, órgão com o qual possui 
vínculo, detalhes da experiência 
como tutor e como profissional 

O presidente do Tribunal Regio-
nal federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, considerando proble-
mas técnicos ocorridos na infra-
estrutura da rede de informática 
do TRF5, que causaram indispo-
nibilidade do site e dos sistemas 
da Corte, prorrogou, por meio 
do Ato nº 00333/2015, até a data 
de ontem (08), todos os prazos 
processuais de feitos eletrônicos 
e físicos, com término nos dias 
6 e 7 de julho. De acordo com o 
Ato, a contagem do prazo para 

Este ano, a Lei 9.009/95, que ins-
tituiu e regulamentou os Juizados 
Especiais, completa 20 anos. Para 
lembrar a data, a Corregedoria 
Nacional de Justiça iniciou o pro-
grama “Redescobrindo os Juiza-
dos Especiais”, visando incentivar 
os juízes a redescobrirem a Lei e 
suas características, como a ora-
lidade, a informalidade, a econo-
mia processual e a celeridade. Os 
Juizados Especiais existem tanto 
na Justiça Estadual quanto na Fe-

A Caixa Econômica Federal lançou 
a campanha Quem Tem Sonhos 
Tem Poupança da Caixa - com prê-
mios que variam entre R$10, R$50 
e R$ 500 mil. Para concorrer, é 
preciso se cadastrar no site: www.
caixa.gov.br. Segundo a instituição 
bancária, quanto maior o saldo, 
maiores as chances de ganhar.

mesmo sistema 
utilizado pela 
4ª Região. No 
TRF5, os pri-
meiros testes 
estão previstos 
para ocorrer em 
agosto. Depois 
desta fase, por 
uma questão 
de proximidade 
geográfica, a 
nova ferramenta 
será testada e implantada na SJPE 
e, em seguida, em toda a Região. 
De acordo com o diretor da Divi-
são de Desenvolvimento e Siste-
mas, Laureano Montarroyos, além 
de ser atualizado, o novo sistema 

os processos eletrônicos com 
intimações confirmadas para 
esses dias passou a ter início no 
dia de ontem (8), garantindo-se 
não haver nenhum prejuízo às 
partes e a seus patronos. O site e 
sistema do TRF5 ficaram fora do 
ar por mais de 12 horas durante 
a última terça-feira (7). Segundo 
a Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI), ocorreu um 
problema técnico na infraestru-
tura do Datacenter, provocando 
a indisponibilidade de todos os 
serviços.

são imprescindíveis. A seleção 
será feita, em caráter classifica-
tório, por meio da contabilização 
dos pontos obtidos nos crité-
rios de avaliação de instrutoria 
previstos no edital. O curso será 
realizado na plataforma Moodle 
do CJF, na primeira quinzena de 
novembro. (Com informações da 
Ascom do CJF)

patrimonial emite relatórios com 
mais facilidade, será todo virtual 
e terá base única no TRF5, mini-
mizando as dificuldades de insta-
lação.  A próxima reunião sobre o 
tema ocorrerá no dia 21 de julho. 

deral e têm por finalidade atender 
as demandas mais simples, bene-
ficiando o cidadão nas pequenas 
questões jurídicas, de maneira 
menos burocratizada e mais pró-
xima da população.


