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versão nacional

Curso

de Agosto
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PJe
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Aniversariantes

Inscrições para o Curso de Capacitação de Conciliadores seguem até o dia 21
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TRF5 publica Ato sobre interposição de 
recursos contra decisões em processos físicos Reunião

Estão abertas, até o dia 21/08, as 
inscrições para o Curso de Ca-
pacitação de Conciliadores, pro-
movido pela Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), através do 
Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC, em 
parceria com o Núcleo de Concilia-
ção do TRF5. Aberto a servidores 
e voluntários externos, respeitada 
a quantidade de 32 vagas, o curso 
visa à formação continuada nos 

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 publi-

cou, no Diário Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região, 
da última sexta-feira (10), o Ato 
nº 248, que dispõe sobre o uso 
do Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). De acordo com 
o documento, passa a ser obri-
gatória a utilização do PJe para 
a interposição dos recursos, 
cíveis e penais, contra decisões 
em processos físicos que tra-
mitam no TRF5. A exceção será 
para as ações em grau de re-
curso e/ou remessa necessária, 
originárias das comarcas esta-
duais, em razão do exercício da 
competência delegada. Tam-
bém não será necessário utili-

zar o PJe para os agravos internos, 
os embargos de declaração e os 
embargos infringentes e de nuli-
dade em matéria penal, apresenta-
dos contra decisões e acórdãos do 
Tribunal proferidos em processos 
físicos.
Fundamento – A publicação do 
Ato levou em consideração o dis-
posto na Lei nº 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006, que trata da 
informatização do processo judi-
cial; a Resolução nº 16, de 25 de 
abril de 2012, do TRF5, que trata 
do uso do PJe na Justiça Federal 
de 1º e 2º graus no âmbito da 
5ª Região, além da necessidade 
de aprimoramento dos serviços 
prestados aos jurisdicionados pelo 
Tribunal. 

métodos consensuais de solu-
ção de conflitos, capacitando os 
participantes para atuação como 
conciliadores. As inscrições devem 
ser feitas no setor de treinamento 
da JFPE, na Avenida Recife, 6250, 

Jiquiá. A capacitação contará com 
carga horária de 100 horas, que 
serão divididas em aulas teóricas e 
estágio supervisionado obrigatório. 
Mais informações: www.jfpe.jus.br. 
(Com informações da Ascom/JFPE) 

Bem-te-vi - O servidor 
Wilson Silva, da Secreta-
ria Judiciária, se deparou 
com uma situação inu-
sitada dentro do esta-
cionamento do TRF5. Ele 
encontrou um bem-te-vi 
ferido e decidiu ajudar o 
animal. A tarefa não foi 
fácil, diante da falta de 
informação sobre qual 
órgão procurar para resgatar a ave. 
Por isso, ele decidiu compartilhar a 
experiência para alertar aos demais 

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) 
sedia, de hoje (15) até a próxima 
quinta-feira (17), o curso “Aspec-
tos Relevantes da Judicialização da 
Saúde na Justiça Federal”. O even-
to é voltado para magistrados e é 
promovido pela Esmafe – Núcleo 
Seccional Sergipe. O curso abor-
dará aspectos como a estrutura 
do SUS no Brasil e em Sergipe, 
fraudes na saúde, além de realizar 
grupos de discussão e atividades 
práticas com estudo de casos.

O diretor-geral do TRF5, Fábio 
Paiva, e representantes de unida-
des gestoras do Tribunal se reú-
nem, hoje (15), às 15h30, na Sala 
do Conselho de Administração. Na 
pauta, o alinhamento do planeja-
mento orçamentário para 2019. 

servidores que, caso en-
contrem animais silvestres 
feridos, o ideal é levá-los 
para a Agência Estadual 
do Meio Ambiente (CPRH), 
na Rua Santana, 367, Casa 
Forte. Caso seja necessário 
o auxílio para o resgate, 
deve-se entrar em contato 
com a Brigada Ambiental 
do Recife (3355.0439) ou 

com a Companhia Independente de 
Policiamento do Meio Ambiente – 
Cipoma (3181.1700).
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O Comitê Gestor Regional de Im-
plantação do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, para o 
período 2018-2019, se reúne, hoje, 
às 9h30, na Sala do Conselho de 
Administração do TRF5. Entre os 
pontos da pauta, a implantação da 
versão nacional do PJe. O comitê é 
coordenado pelo desembargador 
federal Rubens Canuto e tem como 
membros juízes federais, diretores 
do TRF5 e de duas varas federais 
(JFAL e JFRN), além de represen-
tantes do Ministério Público Fede-
ral, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Advocacia Geral da União e 
Defensoria Pública da União.


