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Comprovante de 
matrículaSeções Judiciárias disponibilizam sistema eletrônico para 

restituição de custas

Posse TJPE
de Fevereiro

TERÇA

NDRH inicia Levantamento de 
Necessidade de Capacitação

Na foto: Vladimir Carvalho, Fernando Cerqueira, Ribeiro Dantas 
e Rubens Canuto

Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 

do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 já disponibilizou 
no Sistema Eletrônico de Informa-
ção (SEI) o Levantamento de Ne-
cessidade de Capacitação (LNC). 
O formulário é uma ferramenta 
importante para a construção do 
Programa de Capacitação 2020 
para os servidores. Os gestores de 
cada unidade devem preencher o 
documento e enviar ao NDRH até 
o dia 11 de fevereiro, através do 
SEI (Processo LNC SEI nº 0000641-
60.2020.4.05.7000). De acordo 
com o NDRH, além da indicação 
de cursos, os diretores também 

O

Já está disponível nas páginas da 
internet das Seções Judiciárias da 
5ª Região o novo sistema para 
solicitação de restituição de cus-
tas judiciais e porte de remessa 
e retorno (quando se configura-

I Jornada de Direito 
Administrativo

tronicamente, evitando a ne-
cessidade da entrega pessoal 
do formulário. O serviço está 
disponível na lateral direita da 
tela, na área “Serviços Públi-
cos”/ “Restituição de Custas”.

Juíza Federal Adriana Carneiro 
da Cunha M. Nóbrega

SJPB
Alexandre Nader de Azevedo
Subsecretaria de Administração Predial
Tharcis Oliveira da Silva
Informática

Aniversariantes

Os desembargadores fede-
rais Vladimir Carvalho (presi-
dente), Carlos Rebêlo (corre-
gedor regional), Cid Marconi 
e Rubens Canuto prestigia-
ram, ontem (3), a solenidade 
de posse da nova mesa di-
retora do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE). O 
ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas também 
esteve presente à cerimônia. Para 
o biênio 2020-2022, estarão à 
frente do TJPE os desembarga-

Encerra no próximo dia 10 o pra-
zo para envio das propostas de 
enunciados da I Jornada de Direito 
Administrativo do Centro de Es-
tudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (CEJ/CJF). O evento 
será realizado de 22 a 24 de abril 
de 2020, no auditório do Conse-
lho, em Brasília. As propostas de-
verão ser apresentadas por meio 
do sistema “Enunciados”, disponí-
vel no site do CJF (www2.cjf.jus.br/
jornada/enunciado-proposto). 

dores Fernando Cerqueira (presi-
dente), Eduardo Paurá (primeiro 
vice-presidente), Cândido Saraiva 
(segundo vice) e Luiz Carlos Fi-
gueiredo (corregedor-geral). 

rem as hipóteses de pagamento 
indevido, em duplicidade ou em 
excesso, entre outros casos).  O 
sistema, implantado inicialmente 
no site do TRF5, permite que todo 
o procedimento seja realizado ele-

podem colaborar com sugestões 
de instrutores e treinamentos in-

ternos, bem como indicar colegas 
para coordenar ações de capacita-
ção. 
Parcerias – Com o objetivo de 
promover uma melhor adequação 
à restrição orçamentária previs-
ta para 2020, o TRF5, através do 
NDRH, buscará uma integração 
com outros Tribunais a fim de tra-
çar estratégias de parceria para a 
realização das capacitações. Hoje 
(4), representantes do TRF5 se re-
únem com integrantes do Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernambuco 
(TRE-PE), do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT6) e da Justiça Fe-
deral em Pernambuco (JFPE) para 
debater o assunto.

Estagiários de nível superior têm 
até o dia 30 de março para entre-
gar o comprovante de matrícula 
ao Setor de Estágio. O documento 
pode ser enviado por e-mail (esta-
giosuperior@trf5.jus.br) e deve estar 
carimbado ou assinado eletronica-
mente pela instituição de ensino.


