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Juíza Federal  
Cíntia Brunetta

 SJRN – Mossoró

Juiz Federal  
Paulo Roberto Parca de Pinho

SJPE – Petrolina
Ana Maria Felicetti R. Catão Lamego
Secretaria Judiciária
João Orlando Calado Velozo
Subsecretaria de PrecatóriosComitê define obrigatoriedade do PJe na 5ª Região 

Direito Sanitário

Diretora do Foro da SJPB é 
homenageada no TRE 

presidente do TRF5, 
desembargador federal 
Paulo Roberto de Oli-

veira Lima, e o presidente 
da Comissão de Informática 
desta Corte, desembargador 
federal Lázaro Guimarães, 
participaram, ontem, na sede 
do TRF5, da reunião do Co-
mitê de Trabalho sobre o 
Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). Participaram também 
as equipes da Secretaria 
Judiciária e da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI). 
Composto por sete magistrados 
da Justiça Federal na 5ª Região, o 
Comitê promoveu a sua primei-

ra reunião deste ano. Na pauta, 
diversos assuntos, como a preo-
cupação com a infraestrutura de 
informática das Seções Judiciárias 
e do Tribunal.  

Obrigatoriedade - As fun-
cionalidades necessárias 
para tornar o uso obriga-
tório do PJe também fo-
ram discutidas na reunião. 
Utilizado por todas as 
Seções Judiciárias e pelo 
TRF5, a entrada no pro-
cesso de forma eletrônica 
por parte de advogados 
atualmente ainda é op-
cional, porém, a partir do 
cronograma estabelecido 

na reunião, a entrada em novas 
ações ordinárias, seus incidentes, 
ações acessórias e agravos de ins-
trumento, nas capitais, passa a ser 
realizada exclusivamente pelo PJe. 

Até dezembro deste ano a obri-
gatoriedade do PJe se estenderá 
à Justiça Federal da 5ª Região no 
interior. De acordo com a Secre-
taria Judiciária do TRF5, as causas 
penais e de execução fiscal não 
são contempladas pelo PJe.

04/06/2012 Recife
06/08/2012 Maceió
20/08/2012 Fortaleza
1º/10/2012 Aracaju
15/10/2012 João Pessoa
29/10/2012 Natal

Capital

Data de início da 
obrigatoriedade
do Pje

A diretora do Foro da Seção Judi-
ciária da Paraíba, juíza federal He-
lena Fialho Moreira, teve sua foto 
aposta na Galeria de Corregedores 
da Justiça Eleitoral Paraibana, du-
rante solenidade de instalação do 
novo espaço, no Memorial Guar-
dião da História da Democracia, 

localizado no edifício-sede do 
TRE-PB. A magistrada é a única 
mulher a compor a galeria e a 
segunda representante da Justi-
ça Federal na Corregedoria Elei-
toral. O primeiro foi o desem-
bargador federal aposentado 
Ridalvo Costa.

Lei da Ficha Limpa
O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias, integrante do 
TRF5, ministrará curso sobre a 
Lei da Ficha Limpa. O evento está 
sendo promovido pela Escola Ju-
rídica Latosensu e acontecerá de 
segunda (12) a quarta-feira (15). 
No curso, serão analisadas várias 
situações inseridas na lei quanto 
ao alcance das inelegibilidades, 

cabendo ao desembargador ava-
liar os meios em que podem ser 
alegadas essas inelegibilidades. 
A proposta do curso, promovido 
pela Escola Jurídica Latosensu, 
é realizar um minucioso estudo 
sobre a lei da Ficha Limpa. Mais 
informações podem ser obtidas 
através do telefone: 3201-7689 e 
9431-6525.

A Escola Superior do Ministério 
Público da União (ESMPU), em 
parceria com a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), está com inscrições 
abertas para o Curso de Especiali-
zação em Direito Sanitário. A ativi-
dade busca a formação de conhe-
cimentos específicos em Direito 
Sanitário, de maneira a contribuir 
para a atuação de agentes públicos 
nas questões relacionadas à aplica-
ção, produção e garantia do direito 
à saúde. Os interessados deve-
rão inscrever-se até às 13h do dia 
30/03, através do endereço  
www.esmpu.gov.br, link “Inscrições”.


