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TRF5 amplia obrigatoriedade do PJe na 5ª Região

Liberdade de Expressão 

TRF5 tem desconto em Parque Aquático

Direito e Arte

de Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes

PJe: ferramenta Busca Fácil otimizará 
rotina nos Gabinetes

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Mano-
el Erhardt, assinou, na última 
quarta-feira (29), o Ato nº 301, 
que estende a obrigatoriedade 
da utilização do Processo Judicial 
Eletrônico – PJe para a impetra-
ção dos mandados de segurança 

Fernando Henrique Bibi de Oliveira
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ma nova ferramenta que per-
mite pesquisar acórdãos, de-

cisões, sentenças, ementas, votos, 
relatórios, entre outros itens dos 
processos eletrônicos, foi apre-
sentada, quinta-feira (30), na Sala 
Capibaribe do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, pelo 
desembargador federal Rubens 
Canuto. O magistrado demonstrou 
para usuários do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) como pesquisar no 
Busca Fácil, solução desenvolvida 
pela equipe da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) do 
TRF5 que vai otimizar a rotina nos 
gabinetes na pesquisa pela Juris-

e para a interposição dos agravos 
de instrumento contra decisões 
de processos físicos que trami-
tam na Justiça Federal de Primeiro 
e Segundo Graus na 5ª Região. 
O documento revoga o Ato nº 
248/2018. A obrigatoriedade tam-
bém se aplica a todos os demais 
recursos, cíveis e penais, salvo 

quando interpostos nos mesmos 
autos físicos das decisões, sen-
tenças e acórdãos contra os quais 
se dirigem, não formando autos 
separados. Serão isentas da exi-
gência as ações em grau de recur-
so e/ou remessa necessária, origi-
nárias das comarcas estaduais, em 
razão da competência delegada.

O  presidente 
do TRF5, de-
sembargador 
federal Manoel 
Erhardt, inte-
grou a mesa de 
abertura do Seminário “Desafios 
da Liberdade de Expressão na 
Internet em Períodos Eleitorais”, 
promovido pelos TREs de Mato 
Grosso e de Pernambuco, pelo 
Instituto dos Magistrados do Nor-
deste (IMN) e pelo Comitê Gestor 

Com a aproximação da tempora-
da primavera-verão 2018/2019, 
opções para o divertimento de 
adultos e da criançada são sem-
pre bem-vindas. Uma dica é uti-
lizar o convênio celebrado pelo 
TRF5 com o Veneza Water Park. 
Desde o dia 1º de setembro, até o 
dia 17 de março do próximo ano, 
o servidor do Tribunal irá pagar 
R$ 46 por cada ingresso, até o 

Debater as interações entre o Direi-
to e a Arte. Este será o objetivo do 
seminário “Direito, Justiça e Arte – 
influências recíprocas”, que o Centro 
de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (CEJ/CJF) realiza-
rá no dia 24/09, das 9h às 18h, na 
sede do CJF, em Brasília. O evento 
terá a coordenação geral do diretor 
do CEJ e corregedor-geral da Justi-
ça Federal, ministro Raul Araújo, e 
coordenação científica do juiz fe-
deral da Seção Judiciária do Ceará, 
em auxílio na Corregedoria Geral da 
Justiça Federal, Marcos Mairton. As 

prudência. Canuto 
ressaltou que essa 
primeira fase de 
desenvolvimen-
to da solução será 
incrementada com 
outros recursos de 
pesquisa, utilizando-
-se da Inteligência Artificial para 
refinar a busca. Para fazer a pes-
quisa no Busca Fácil, já disponível 
na Intranet do TRF5, não é neces-
sário estar logado no PJe (é ne-
cessário estar logado, entretanto, 
para ter acesso ao inteiro teor do 
documento selecionado).
Apoio - “Agradeço à equipe da 

STI, pelo empenho em desenvolver 
soluções que irão tornar a tutela 
jurisdicional mais célere, e ao presi-
dente Manoel Erhardt, por ter dado 
apoio a todos os projetos de TI”, 
ressaltou Rubens Canuto, que co-
ordena a Comissão de Informática 
do TRF5 e o Comitê Gestor do PJe 
da 5ª Região.

da Internet no 
Brasil (CGI.br). 
O desembar-
gador federal 
Vladimir Carva-
lho, atualmente 

representante do TRF5 no TRE, 
também participou do evento. 
O seminário ocorreu na sede do 
TRE-PE e abordou temas como 
propaganda eleitoral na Internet, 
controle judicial das fake news e 
segurança do voto eletrônico. 

máximo de cinco entradas por 
visita, aos sábados, domingos e 
feriados. Nos meses de outubro 
e janeiro, entretanto, o valor será 
de R$ 49. Para ter o benefício, o 
conveniado deverá apresentar sua 
identidade funcional nas bilhe-
terias do Parque. Outra opção é 
utilizar seu RG e crachá com foto 
ou contracheque. Vale, também, a 
CTPS.

inscrições já estão abertas e podem 
ser feitas através do site: www.cjf.jus.
br. (Com informações da Ascom/CJF)


