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Aniversariantes

QUARTA

D
PJe: TRF5 e JFPE intensificam treinamento

Vice-presidente do TRF5 participa de 
Workshop no RN

JFRN instala a Sala de Conciliação 
da Caixa

Programação de 
cursos da Esmafe 
será atualizada

Conhecendo
TRF5
o 

A Secretaria Geral da Presidência 
(SGP) integra a assessoria jurídica 
da Presidência, atuando em todos 
os processos administrativos rela-
tivos a licitações e contratos, bem 
como na análise e elaboração de 
minutas relativas a processos ad-
ministrativos de magistrados, servi-
dores e estagiários, submetidos ou 
não ao Conselho de Administração. 
Coordenada pela secretária-geral 
da Presidência, Eneida Delgado, 
a equipe é composta por Mariza 
Pugliesi, Renata El-Deir e Inocência 
Viana, e uma aprendiz. De acordo 
com Eneida, a submissão do pro-
cedimento licitatório à SGP está 
prevista em lei. “Todos os serviços 
e aquisições de materiais efetua-
dos por esta Corte necessitam de 
licitação, salvo os casos previstos 
em lei, mas que também requerem 
procedimento próprio e elaboração 
de parecer antes da contratação”, 
destacou a secretária-geral.

Entre licitações e  
processos administrativos

Juíza Federal Lidiane Vieira 
B. Pinheiro de Meneses

SJSE
Newton de Castro Galiza Filho
Gab. Des. Fed. Barros Dias
Cecília Souto Maior Rosas
Divisão de Folha de Pagamento

ando continuidade 
à série de treina-
mentos para ser-

vidores da Seção Judi-
ciária de Pernambuco 
(SJPE), sobre o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), 
a Secretaria Judiciária, a Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
(STI) do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, e a Infox, em-
presa desenvolvedora do PJe, jun-
tamente com a SJPE, promovem, de 
21 a 24 de maio, na SJPE, mais uma 
capacitação no sistema, desta vez 

voltada para oficiais 
de justiça. Serão 
oferecidas quatro 
turmas. O treinamen-
to visa à qualificação 
dos servidores que 
trabalharão com o 

PJe, em face do cronograma de 
cumprimento da obrigatoriedade 
de utilização do sistema eletrônico. 
Na capital pernambucana, a obriga-
toriedade se dará a partir do dia 4 
de junho próximo. 
Cronograma – De segunda até 
sexta-feira (18), no horário da tar-

de, estão sendo realizadas turmas 
com módulo básico. O treinamento 
está sendo oferecido desde o dia 
07 deste mês. Segunda e ontem, 
foi a vez dos servidores dos setores 
Contadoria e Protocolo serem trei-
nados. Ainda no mês de maio, os 
juízes federais terão a oportunidade 
de participar do treinamento do PJe, 
também na JFPE. Serão duas turmas 
no dia 28, uma pela manhã e a ou-
tra à tarde. De 29 a 31 de maio será 
promovido um treinamento avan-
çado. Serão três turmas, com aulas 
práticas, durante a manhã e tarde. 

Para dar maior agilidade nos pro-
cessos que envolvem a Caixa Eco-
nômica Federal, a Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN) 
instalou, na sede do Juizado Es-
pecial Federal, em Natal, a Sala de 
Conciliação da Caixa Econômica 
Federal. O espaço funcionará em 
tempo integral e contará com 
uma assessora jurídica da Cai-
xa, para atuar na conciliação dos 
diversos processos, desde casos 

que tratam da inclusão no SPC e 
Serasa, demandas envolvendo o 
Sistema Financeiro de Habitação, 
entre outras. De acordo com o juiz 
federal Manuel Maia, idealizador 
do projeto, a iniciativa reduzirá o 
prazo dos acordos firmados en-
tre o banco e os mutuários, uma 
vez que antes das ações judiciais 
terem suas primeiras audiências, é 
feita uma tentativa de conciliação 
prévia com a Caixa.

O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, segue para Natal-RN, a 
fim de representar o Tribunal no 
III Workshop Penitenciário Fe-
deral que vai acontecer na Se-
ção Judiciária do Estado do Rio 
Grande do Norte, nos próximos 
dias 17 e 18. A programação, 
destinada a magistrados fede-
rais, contará, no primeiro dia, 

A Escola da Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe5) comunica que 
os cursos programados para serem 
realizados este mês foram adiados. 
Em breve, uma nova programação 
será divulgada no site do TRF5.

com dis-
cussões so-
bre o trata-
mento e a 
inteligência 
penitenciá-
ria. No dia 
seguinte, 
os participantes visitarão a Pe-
nitenciária Federal da cidade de 
Mossoró.


