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TERÇA
Dia de Nossa Senhora 
da Candelária

A Secretaria Judiciá-
ria e a Subsecretaria 
de Informática do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião (TRF5) conclui-
rão, neste mês de 
fevereiro, a fase de 
informação sobre 
o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) nesta 
Corte. O programa começou a ser desen-
volvido em abril de 2009,  em parceria com 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a 
INFOX, empresa de sistemas de informática. 
O PJe já está instalado na primeira instância 
da 5ª Região desde abril de 2010, quando 
a SJRN começou a receber seus primeiros 
processos eletrônicos. Em seguida, as de-
mais Seções Judiciárias passaram a partici-
par do sistema, que foi adotado pelo CNJ 
para todo o Brasil. A utilização do PJe ainda 
não é obrigatória às partes, no TRF5, mas 
gradativamente os processos físicos serão 
substituídos pelos digitalizados. A Diretoria 
Geral do TRF5 ofereceu, nas últimas três se-
manas, cursos de aperfeiçoamento para os 
seus assessores de gabinetes, demais servi-
dores da Corte, advogados e procuradores, 
com a finalidade de prepará-los para esse 

novo momento adminis-
trativo. A previsão para o 
início dos trabalhos com 
o PJe no Tribunal é o mês 
de março deste ano. Se-
gundo o desembargador 
federal Lázaro Guima-
rães, decano do Tribunal, 
“Esse é um momento 
muito expressivo para o 
TRF5 e a Justiça Brasilei-

ra. Demorou um pouco, desde a aprovação 
do projeto pelo CNJ até sua instalação, mas 
valeu a pena esperar, pois me parece que 
foi realizado um belo trabalho”. Os gabine-
tes interessados em receber a explanação 
sobre o PJE devem procurar a Secretaria 
Judiciária (Ramais 9500/9502).

TRF5 prepara operadores para o novo 
sistema de processamento eletrônico

Nesta terça-feira (15/02), o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) realiza a sua 
120ª sessão plenária, com uma pauta 
que inclui 71 itens. Dentre os destaques 
estão pedidos para que o Conselho 
defina parâmetros para a atuação dos 
juízes da execução penal em relação à 
gravação de áudio e vídeo das conversas 
entre presos, tema que foi discutido na 

sessão anterior. E para adoção de provi-
dências referentes a concursos públicos. 
Constam, também, pedidos para que o 
órgão avalie a situação de servidores co-
missionados em tribunais, bem como con-
sulta sobre resolução que trata do mo-
nitoramento de obras no Judiciário e ato 
normativo para aperfeiçoamento técnico 
de magistrados e servidores.

CNJ discutirá hoje 71 itens durante 120ª Sessão

A Escola  Superior da Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe5) fir-
mou recentemente acordo de coo-
peração com a Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa (FDUL). 
Esse convênio visa a troca de conhecimen-
tos entre estudantes de pós-graduação, 
promovendo a admissão dos alunos indica-
dos pela Esmafe5 aos programas de Mes-
trado e Doutorado daquela Faculdade, além 
de facilitar o intercâmbio de professores e 
o acesso ao regime de pós-doutoramento. 
O acordo assinado pelo desembargador 
federal Lázaro Guimarães e pelo diretor da 
Faculdade, professor doutor Eduardo Vera 
Cruz Pinto, prevê, ainda, a dispensa pela 
FDUL de todos os pagamentos de taxas de 
inscrição dos alunos indicados pela Esmafe5.

Esmafe5 faz acordo
de cooperação com
Faculdade de Lisboa

Acontecerá no domingo(27) a prévia do 
bloco Abutres, a partir das 14h no Es-
paço Sementeira(antiga Toca da Joana), 
tendo como atrações o Quinteto Violado 
e Orquestra de Frevo. O bloco também 
fará prévias antes do desfile do Galo da 
Madrugada, às 9h, na Praça Sérgio Lo-
reto.Outras apresentações acontecerão 
na Praça do Arsenal( Recife Antigo) e em 
Olinda, no domingo(08).

Abutres fará quatro 
prévias neste Carnaval

No domingo(20),  
às 16h, o bloco “Ou 
esfola... Ou arre-
benta” faz sua pré-
via carnavalesca, no 
Bairro do Recife, ao 
som da Orquestra 
Henrique Dias, sob 
a batuta do Ma-
estro Lúcio, e Boi 
de Mainha. A festa 
será na Praça do 
Arsenal, em frente 
ao Teatro Mamulengo. Informações com 
Geraldo ramal 9129 ou Gileno no 9173.

Ou esfola...
Ou arrebenta

Carnaval 2011


