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Revista eletrônica

Jornada de Direito Civil: Rogério Fialho coordena comissão

Missa de 
Sétimo Dia

Distribuição: 15% dos processos do TRF5 
tramitaram pelo PJe em janeiro

O servidor Edigardo Guedes Pereira 
Júnior, lotado na Seção Judiciária da 
Paraíba, quer permutar com servidor 

do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Edigardo é analista 

judiciário da área administrativa. Os 
interessados devem entrar em con-

tato pelo e-mail edigardo@hotmail.
com ou pelos telefones: (83) 9312-

0820 e (83) 2108-4016.

Secretaria Judiciária (SJ) do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 come-

mora o aumento da utilização do 
Processo Judicial eletrônico (PJe) 
no mês de janeiro. De todos os 
processos distribuídos no mês 
passado, no 2º grau, 15% foram 
por meio do PJe, informou a dire-
tora da SJ, Telma Motta. “Com a 
obrigatoriedade do PJe, a partir de 
junho, na sede da Seção Judiciária 
de Pernambuco, e de agosto a ou-
tubro nas demais sedes da Justiça 

Federal na 5ª Região, a utiliza-
ção do sistema eletrônico vem 
aumentando mês a mês. Acre-
dito que em junho atingiremos 
a marca dos 40%”, comemora 
Telma. 
Obrigatoriedade – Desenvol-
vido em conjunto pela Secreta-
ria Judiciária, Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação do 
TRF5 e a empresa INFOX, o PJe é 
obrigatório para todos os proces-
sos envolvendo novas ações ordi-
nárias, seus incidentes, ações aces-

Será realizada sábado (16/02), às 
19h, na Igreja da Harmonia, em 
Casa Amarela, a missa de sétimo 
dia de João Maciel da Silva, pai do 
servidor Ernani Lucena Maciel, lota-
do na Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial (SIAP).

O vice-presidente 
do TRF5, desem-
bargador federal  
Rogério Fialho, um 
dos coordenado-
res científicos da VI 
Jornada de Direito 
Civil, foi um dos 
responsáveis por 
receber grande nú-
mero de propostas 

A 7ª Vara da Justiça Federal em 
Sergipe (JFSE) realiza o primeiro 
leilão judiciário do ano. O even-
to acontece primeiramente dia 
25 desde mês, às 14h. A segunda 
praça será realizada no mesmo 
horário, no dia 11/03. Entre os itens 
disponíveis estão imóveis rurais, ur-
banos, microcomputadores, bom-
bas de combustível, entre outros. A 
lista completa pode ser visualizada 
em edital disponível no site da JFSE 
(www.jfse.jus.br). Os lances pode-
rão ser ofertados presencialmente 
no Fórum Ministro José de Castro 
Meira, no município de Estância, ou 
pela internet, através do site www.
leiloesjudiciais.com.br. Os que pre-
ferirem fazer lances online deverão 
efetuar cadastramento prévio, no 
prazo máximo de até 24 horas an-
tes do leilão.

JFSE: primeiro 
Leilão do ano

A revista da Justiça Federal no 
Paraná agora está na versão 
eletrônica. Produzida pela Se-
ção de Comunicação Social da 
JFPR, a publicação é quinzenal 
e agrega informações variadas. 
A última edição, de janeiro 
deste ano, traz uma entrevista 
com o juiz federal aposentado, 
José Sabino da Silveira, uma 
matéria sobre locomoção com 
bicicletas, além de curiosida-
des. Os interessados em ler as 
matérias podem conferir o ar-
quivo eletrônico da revista no 
ícone “Sala de Imprensa”, no 
portal da JFPR (www.jfpr.jus.br).

sórias e agravos de instrumento 
que tramitam nas varas da justiça 
federal instaladas nas sedes das seis 
seções judiciárias.

de enunciados sobre 
o Código Civil. De um 
total de 202 propos-
tas, o magistrado do 
TRF5, que coordena 
a Comissão sobre a 
Parte Geral, recebeu 
49. Até o dia de 18 de 
fevereiro, os coorde-
nadores definirão os 
enunciados que serão 

submetidos à discussão durante 
a VI Jornada, que será realizada  
a partir do dia 11 de março, no 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília (DF). O evento come-
mora os 10 anos de vigência do 
Código Civil. As inscrições  para 
as palestras públicas da VI Jorna-
da podem ser efetuadas no site 
www.cjf.jus.br, na área “Serviços” 
– “Cursos e eventos”.


