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Começa a funcionar hoje,
na Justiça Federal no Rio
Grande do Norte (JFRN),
o Processo Judicial
eletrônico (PJe), sistema
que vai possibilitar a
tramitação digital das
ações judiciais federais. A
solenidade de lançamento
conta com a presença do
presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Gilmar Mendes e
do desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região e será realizada na
sede da JFRN, em Natal, às 10h. O novo

JFRN implementa todas as fases
processuais eletronicamente

Dia do Exército
Brasileiro
Dia do Índio

Encerram-se, hoje, as inscrições para o
curso Judiciário, Direito e Desenvolvimento
Econômico, oferecido pela Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5) aos juízes federais lotados
nas Seções Judiciárias de Alagoas,
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Sergipe. A capacitação
terá duração de 24 horas-aula e será
realizada nos dias 22, 23, 29 e 30 deste

Último dia de inscrição para curso na Esmafe5

sistema, que permite a
tramitação digital dos
processos judiciais na
íntegra - desde a petição
inicial até o término da
ação - será utilizado nas
Varas Cíveis Federais do
estado, localizadas nas
cidades de Mossoró,
Caicó e Natal. A utilização
do PJe tem por objetivo
agilizar o andamento
processual e ampliar o
acesso à Justiça.
Servidores, magistrados,

procuradores e advogados que atuam no
Rio Grande do Norte receberão
treinamento para utilização do PJe.

mês. Serão disponibilizadas 50 vagas,
respeitando a proporcionalidade do
número de juízes de cada região e, se
houver mais inscritos que o número de
vagas, a prioridade será dos magistrados
em processo de vitaliciamento. Ao final
do curso, os alunos deverão apresentar
um estudo de caso à diretoria da Esmafe.
Para ter acesso ao edital, acesse o site
www.trf5.jus.br/esmafe

O coordenador do Comitê Executivo do
Fórum de Assuntos Fundiários, juiz
auxiliar da presidência do Conselho
Nacional de Justiça Marcelo Berthe, e o
juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de
Justiça, Ricardo Chimenti, visitaram na
tarde da última sexta-feira o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. Eles
vieram ao Recife para discutir assuntos
relacionados com a situação fundiária em
Pernambuco e a estratégia utilizada pelo
estado para reduzir e prevenir os
conflitos de terra. Os representantes do
CNJ foram recepcionados pelas juízas
federais Joana Carolina Lins Pereira
(diretora de Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco) e Marina Ivo (Vara Agrária),
além de Jorge Cascudo (assessor da
Presidência do TRF5).

Representantes
do CNJ visitam
o Tribunal

Diante do aumento de servidores
interessados nos benefícios proporcio-
nados pelas massagens terapêuticas, a
Asserjufe, em parceria com o Espaço
Renascer de Terapias Holísticas, am-
pliou o número de sessões semanais.
Desde a semana passada, as sessões
de reflexologia, reiki e shiatsu, com a
massoterapeuta Rosana Andrade,
estão sendo realizadas às segundas,
das 12h às 17h, às quintas, das 9h às
14h30, e sextas-feiras, das 9h às
14h30. Para se ter uma idéia dos
benefícios, basta lembrar  que a
massagem:
- reduz os estados de stress e tensões
nervosas;
- diminui a irritabilidade e a ansiedade;
- alivia as dores musculares e dores de
cabeça;
- fortalece o sistema imunológico;
- harmoniza as emoções etc.
Os interessados devem agendar
horários com Cristiane pelo ramal 9581.

Massagens terapêuticas
em novos horários

Dica para o uso dos elevadores
Atenção fumar na cabine do

elevador além de incomodar as
outras pessoas é proibido por lei.
Impedir a partida do elevador por

qualquer motivo, causa transtornos
e atrasos aos outros passageiros.


