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Dia Mundial
do Professor

Representantes dos
Tribunais Regionais
Federais das 3ª, 4ª e 5ª
Regiões e Tribunais de
Justiça do Rio Grande
do Sul e de São Paulo,
se reuniram na Esmafe5
durante os dias 27, 28 e
29 de setembro. O
encontro serviu para
ajustar requisitos de
novas funcionalidades previstas para que
o PJe - Processo Judicial eletrônico –
possa ser utilizado também pelas
instâncias de segundo grau do Poder
Judiciário. Foram três dias em que se
validaram 20 protótipos de tela que
representam o sistema PJe. Esse trabalho

Representantes de Tribunais
discutem PJe na Esmafe5

O presidente do TRF5, Luiz Alberto
Gurgel, e os desembargadores
federais Margarida Cantarelli e Francisco
Cavalcanti participam amanhã, no Mar
Hotel, em Boa Viagem, da abertura do X
Congresso Internacional de Direito
Tributário de Pernambuco, promovido
pelo Instituto Pernambucano de Estudos
Tributários. O evento discutirá, entre
outros, os temas enfocando Tributação e
Crescimento Econômico, Simplificação
do Sistema Tributário, A Guerra Fiscal
entre Estados, Tributação dos setores de
energia, petróleo e combustíveis. O
evento termina dia 8 de outubro.

está inserido dentro do
projeto nacional
conduzido pelo CNJ
para a confecção desse
sistema. Segundo
Laureano Montarroyos,
diretor de sistemas do
TRF5, o PJe já está em
funcionamento, em
caráter não obrigatório
na 5a Região, nas

Seções Judiciárias do Rio Grande do
Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Como
resultado da reunião, o material
apresentado sofrerá os últimos ajustes
antes de ser encaminhado para
implementação pela Fábrica de Software
parceira do TRF5 neste projeto, a Infox.

O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria e o
diretor do Foro da JFRN, juiz federal Ivan
Lira de Carvalho, participaram da
homenagem ao desembargador federal
Edilson Pereira Nobre Júnior, feita por
juízes e servidores daquela Seção

Desembargadores
do TRF5 participam
de Congresso

Edilson Nobre Júnior recebe homenagem da JFRN

Representantes da Justiça Federal em
Alagoas (JFAL) e Sergipe (JFSE) estão
reunidos até amanhã(6), na sede da JFAL,
em workshop para trabalhar na implanta-
ção do método de gerenciamento de
rotinas na gestão de processos de
trabalho, e assim viabilizar o cumprimento
da Meta 5 do Poder Judiciário. O evento,
com o objetivo de iniciar a implantação de
boas práticas de gestão de processos, foi
aberto ontem(04), pelo diretor do Foro da
Justiça Federal em Alagoas, juiz federal
Paulo Machado Cordeiro. “A fixação de
rotinas e métodos de uniformização de
procedimentos, quando possíveis, devem
ser adotadas para a eficácia do trabalho”,
ressaltou o magistrado.

Alagoas e Sergipe
analisam Meta 5

Começam hoje, às 18h, as aulas de
Yoga no Espaço do Servidor do TRF5,
que fica no 16º andar do edifício-sede.

Dentre os vários benefícios da prática,
estão o de reduzir a pressão arterial,
diminuir o estresse e melhorar a
coordenação, flexibilidade, concentração,
sono e digestão. Quem desejar participar,
ainda pode se inscrever. Basta entrar em
contato pelo ramal 9462 (SABemQ).

Aulas de Yoga
no Tribunal

Ivan Lira, Luiz Alberto Gurgel
e Edilson Nobre

Judiciária. O servidor Mauro Luís Diógenes
destacou a história do homenageado e a
juíza federal Gisele Leite discursou em
nome dos juízes potiguares. O
desembargador Edilson Nobre agradeceu
a iniciativa, disse estar emocionado e
enalteceu a saudade sentida da JFRN.


