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O

TRF5 realiza novos treinamentos sobre 
PJe para servidores e advogados

Encontro de profissionais da 
Informação da Justiça Federal

Aniversariantes
Lúcia Amélia Barros Leal Ribeiro
Gab. Des. Federal José Maria Lucena

José Carlos de Souza Silva
Assessoria Jurídica da Presidência

Erasmo Severino da Silva
Informática

Érika da Silva Alves Ferreira
Digitalização

Campanha para ajudar vítimas de incêndio se encerra no dia 20

Penas alternativas na JFCE
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5 promove, nos 

dias 11, 16 e 30/09, treinamentos 
sobre a aplicação do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), voltados 
para servidores do TRF5 e ad-
vogados. As capacitações têm o 
objetivo de atualizar e divulgar as 
funcionalidades do sistema junto 
aos operadores do Direito, pro-
movendo o incentivo do uso do 
PJe pelos respectivos profissionais. 
Amanhã, o treinamento será dirigi-
do aos servidores da Subsecretaria 
de Recursos Extraordinários, Espe-
ciais e Ordinários (SREEO). Já nos 
dias 16 e 30, será a vez dos ad-
vogados tirarem suas dúvidas em 
relação ao sistema. O treinamento 
para os servidores acontecerá das 
13h às 17h, na Sala 3 da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região. 
Já as capacitações voltadas para 
os advogados, serão realizadas na 
Sala das Turmas do edifício-sede 
do TRF5. De acordo com o Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), quem ainda 

não teve a oportunidade de parti-
cipar, poderá se inscrever pelo site 
do TRF5 (www.trf5.jus.br), na op-
ção Eventos, através do link
http://www.trf5.jus.br/eventosinter-
net/paginas/principal/sitio.faces. 

Sergipe - Em virtude da amplia-
ção do uso do PJe, a partir do dia 
1º de outubro, a Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE) também realiza-
rá treinamentos sobre a utilização 
do sistema, voltados para advoga-
dos. Os treinamentos serão divi-
didos em duas turmas: a primeira, 
com 110 vagas, ocorrerá no dia 
20/09, das 9h às 12h, no auditório 
da Seção Judiciária de Sergipe, em 
Aracaju; a segunda, no dia 24/09, 
das 9h às 12h, na Subseção Judici-
ária de Itabaiana.

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) comunica que as doações, 
para as vítimas do incêndio que 
atingiu a comunidade dos Coe-
lhos, serão encaminhadas, no dia 
20/09, para a Coordenadoria de 
Defesa Civil do Recife (CODECIR). 
Os servidores que quiserem aju-
dar podem fazer suas doações até 
a quinta-feira (19/09). De acordo 
com a SAE, o que as famílias mais 

necessitam são materiais de 
higiene e limpeza, utensílios 
domésticos (pratos, copos, ta-
lheres, panela), toalhas, lençóis, 
colchões, móveis usados (em 
bom estado), além de roupas e 
brinquedos. O incêndio ocor-
reu no dia 5 de agosto, na Rua 
Padre Venâncio, atingindo 200 
casas, numa área de 500 me-
tros quadrados.

A supervisora 
da Bibliote-
ca do TRF5, 
Isis Alvarenga, 
participou, on-
tem (9/09), na 
sede do Tribu-
nal Regional 
Federal da 2ª 
Região (TRF2), 
no Rio de Janeiro, da reunião 
preparatória para o II Encontro 
de Profissionais da Informação 
da Justiça Federal. O encontro 
contou com a presença das ges-

toras das bi-
bliotecas dos 
TRFs e teve 
como pauta 
a discussão 
das atuali-
zações dos 
serviços de 
informações 
no âmbito 

de atuação das Bibliotecas da 
Justiça Federal, bem como o 
desenvolvimento de ações de 
gestão do conhecimento e da 
informação.

A 27.ª Vara Federal, em Itapipoca/
CE, iniciou, ontem (9/09), o cadas-
tro de entidades públicas e priva-
das, com destinação social, interes-
sadas em acolher prestadores de 
serviço gratuito ou receber pres-
tação pecuniária ou de natureza 
diversa (art. 45, § 2.º, Código Penal), 
relativas às substituições de pena 
privativa de liberdade por restritivas 

de direito. As empresas interessa-
das devem comparecer à Secreta-
ria da Subseção de Itapipoca (Rua 
Tenente José Vicente, s/n), das 9h 
às 18h, munidas de comprovantes 
de regularidade de constituição 
da instituição, para preenchimento 
de formulário de requerimento. O 
período de cadastro se encerra no 
dia 8 de setembro de 2014.


