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Dia Oficial da Farmácia 
Dia da Amazônia

dvogados, procuradores 
e servidores participaram, 
sexta-feira (02), na Escola 

da Magistratura Federal (Esma-
fe5), de um treinamento sobre 
o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). O curso, que é promo-
vido pela Secretaria Judiciária, 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e o Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, tem 
como objetivo divulgar o sistema 
PJe, incentivando seu uso pelos 
profissionais do Direito. A analista 
de negócios jurídicos da INFOX 
– empresa contratada pelo TRF5 
para desenvolver o PJe, Kuezia 

PJe: advogados, procuradores e 
servidores participam de treinamento

Gonzalo, que foi a instrutora do 
curso, elogiou a iniciativa. “O PJe 
também é acessado por advoga-
dos e procuradores. Eles precisam 
saber como utilizá-lo corretamen-
te”, declarou. O advogado João 
Lobo ainda não conhecia o PJe e 
gostou do que conheceu: “Com 

certeza vai facilitar nossa vida, pro-
movendo a celeridade processual”, 
disse. O advogado Paulo Barros 
também se mostrou satisfeito com 
o aprendizado. “Acho interessante 
abrirem as portas para que possa-
mos aprender a atuar com o PJe”, 
ressaltou. Essa foi a primeira das 
quatro turmas abertas para treina-
mento do Processo Judicial Eletrô-
nico. As próximas serão nos dias 
07 de outubro, 11 de novembro 
e 02 de dezembro, na Esmafe5, 
sempre das 14 às 18h. As inscri-
ções devem ser realizadas no site 
do TRF5, no link: http://www.trf5.
jus.br/eventosinternet/paginas/
evento/listar.faces. Mais informa-
ções no telefone 3425-9819.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) convida magistrados e ser-
vidores da Justiça Federal para 
participar da primeira Pesquisa de 
Clima Organizacional e de Satis-
fação da Justiça Brasileira. O es-
tudo tem a finalidade de mapear 

os desafios do Poder Judiciário 
e colaborar para o fortalecimen-
to dos compromissos firmados 
pela Justiça Federal. A Pesquisa se 
destina a três públicos: magistra-
dos e servidores, que responderão 
ao questionário reservado a cada 

perfil, acessado mediante cadastro 
prévio; e usuários da Justiça, que 
responderão à Pesquisa de Satisfa-
ção, sem necessidade de cadastra-
mento. De acordo com o CNJ, os 
questionários estarão disponíveis 
na página www.cnj.jus.br/pesquisa.

CNJ realiza pesquisa sobre Clima Organizacional

A Escola Superior de Magistratura 
de Pernambuco (Esmape) promo-
ve nos dias 12, 14 e 16 de setem-
bro, das 14h às 18h, o curso “O 
Direito de Família Contemporâneo: 
efeitos pessoais e patrimoniais das 
relações”. O valor do investimento 
é de R$ 50 e as inscrições se darão 
no site da Esmape, até amanhã (6). 
Outras informações através dos 
telefones 3224.0086/ 3036.3211.

Visando o conforto e a 
comodidade dos servido-
res e visitantes que parti-
cipam de sessões e even-
tos no Pleno do TRF5, a 
Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração 
Predial (SIAP) instalou 
quatro cadeiras para pes-
soas com obesidade. São 
duas de cada lado do 
Salão. A medida evita o cons-

Curso sobre 
Direito de FamíliaA Escola Paulista de Direito – Pes-

quisa e Extensão (EPDex) divulgou 
a programação de cursos de curta 
duração para o mês de setembro. 
Entre as opções, Investigação Judi-
cial Eleitoral (13 de setembro a 04 
de outubro), Defesa no Supremo 
Tribunal Federal em Matéria Tributá-
ria e Controle de Constitucionalida-
de (23 de setembro). Programação 
completa e inscrições podem ser 
conferidas no site: www.epd.edu.br.

Escola Paulista de 
Direito promove 
diversos cursos

Cadeiras especiais no Pleno

trangimento a que, geralmente, 
são submetidos os obesos.


