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QUARTA

Permuta

M

A técnica judiciária Vera Brandão, 
da Subseção Judiciária de Petrolina 
e à disposição do TRF5 - lotada na 
Subsecretaria de Precatórios - está 

interessada em permuta para fins de 
ingresso permanente no quadro desta 

Corte. Os interessados devem entrar 
em contato pelo ramal 9584 ou pelo 

e-mail vmbrandao@trf5.jus.br.
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TRF5 intensifica treinamento sobre PJe para a JFPE

Dia do Decorado
Dia do Geólogo 
Dia das Bandeiras

agistrados da Justiça Fede-
ral em Pernambuco (JFPE) 
participaram, na última se-

gunda-feira (28), no edifício-sede 
da JFPE, de mais um treinamento 
sobre as aplicabilidades do Pro-
cesso Judiciário Eletrônico (PJe). A 
representante da Infox - empresa 
desenvolvedora do sistema - e 
instrutora da capacitação, Caro-
line Soares, mostrou aos juízes 
o painel pelo qual eles poderão 
acessar todas as ações de suas 
respectivas varas. De acordo com 
Caroline Soares, a página inicial 
do magistrado permitirá a verifi-

cação de toda a situação de cada 
processo, dando facilidade à ges-
tão. “As autoridades ainda pode-
rão permitir, ou não, aos diretores 
de secretaria, o acesso às ações 
com pedidos de segredo de justi-
ça das varas nas quais são atuan-
tes”, destacou a instrutora. 
Obrigatoriedade – A Secretaria 
Judiciária e a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) 
do TRF5, em parceria com a JFPE, 
intensificaram os treinamentos 
sobre o PJe. Desde o dia 7/05, 
diversos treinamentos foram rea-
lizados para magistrados e servi-

dores que atuam 
na sede da JFPE. 
A partir da pró-
xima segunda-
-feira (4/06), será 
obrigatório o 
uso do PJe para 
os procedimen-
tos ordinários, 
seus incidentes 
processuais e 
ações conexas, na sede da JFPE. 
Laureano Montarroyos, diretor da 
Divisão de Desenvolvimento de 
Sistemas da STI, ressaltou que o 
PJe já está sendo bem aceito pela 

A Comissão do XI Concurso 
Público para Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região divulgou 
ontem à noite, no site do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Re-
gião - TRF5, a relação final dos 
aprovados na segunda prova 
escrita – sentença penal. Após o 
julgamento dos recursos inter-
postos contra o resultado pro-

visório divulgado anteriormente, 
não houve alteração em relação 
à lista com os 22 aprovados. Os 
candidatos estão convocados 
para requerer, no período de 11 
a 29/06, pessoalmente ou por 
procuração, a inscrição definitiva 
no concurso público, portando, 
além dos documentos exigidos, 
os títulos de que disponha. Eles 

deverão se dirigir à Secretaria 
do XI Concurso, localizado no 
térreo da ampliação do TRF5, 
no horário das 14h às 18h, ex-
ceto aos sábados e domingos. 
Os aprovados após essa etapa 
serão convocados para a prova 
oral, a ser realizada nos dias 24, 
25 e 26/07, das 8h às 18h, na 
Sala das Turmas do TRF5.

A Escola de Administração Fa-
zendária (ESAF) abriu inscrições 
para o VII Prêmio SEAE 2012, 
sobre os temas Advocacia da 
Concorrência e Regulação Eco-
nômica. O concurso de mono-
grafias da Secretaria de Acom-
panhamento Econômico (SEAE), 
do Ministério da Fazenda, foi 
instituído com o propósito de 
estimular estudos e pesquisas 

maioria das Seções Judiciárias de 
todo o País. “A virtualização dos 
processos vai permitir aos magis-
trados mais facilidade no trâmite 
das ações”, declarou. 

acerca dos temas sobre Defesa 
da Concorrência e Regulação 
Econômica, a fim de difundir 
o assunto junto à comunidade 
acadêmica e à sociedade em 
geral. O concurso é dividido nas 
categorias “estudante” e “profis-
sionais”. Os trabalhos devem ser 
entregues até o dia 15/10. Mais 
informações pelo site:
www.esaf.fazenda.gov.br


