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Regional de Implantação do PJe

de Junho4
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JFPE faz balanço positivo de mutirão de conciliação

Alteração dos números para 
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Tribunal Re-
gional Federal 

da 5ª Região -TRF5 
instituiu, no âmbito 
da Justiça Federal da 
5ª Região, o Comi-
tê Gestor Regional 
de Implantação do 
Sistema Processo 
Judicial Eletrônico 
(PJe) para tratar de 
assuntos relaciona-
dos com a adoção 
de medidas destinadas à efetiva 
implantação do PJe. Coordenado 
pelo desembargador federal Fran-
cisco Cavalcanti, o Comitê terá, 
entre outras atribuições, propor a 
edição de normas que venham a 
ser necessárias à implantação do 
sistema; monitorar e avaliar perio-
dicamente os resultados obtidos 
durante a fase de implantação 
quanto à qualidade e eficiência do 
sistema, com vistas ao aperfeiço-
amento e à correção de eventuais 
falhas; coordenar e monitorar a 
estrutura de atendimento ao usu-
ário de 1º e 2º graus. A criação do 
Comitê atende à Resolução nº 185, 

de 18/12/2013, do 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e à 
Resolução nº 2012, 
de 29/08/2012, do 
Conselho da Justiça 
Federal (CJF).
Composição- Criado 
através da Portaria 
nº 00442, assinada 
pelo presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Fran-

cisco Wildo, no dia 28/05/2014, 
o Comitê será composto por 15 
membros, sendo 12 efetivos e três 
suplentes. Entre os quais, quatro 
magistrados federais, três servido-

res do TRF5(diretores da Secretaria 
Judiciária, da Segunda Turma e da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação), um servidor da Se-
ção Judiciária de Alagoas (titular) 
e outro da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (suplente). Fa-
zem parte ainda, um representan-
te da OAB, dois da Advocacia da 
União (titular e suplente), dois da 
Defensoria Pública da União (titu-
lar e suplente) e um do Ministério 
Público Federal. De acordo com a 
Portaria, na ausência dos magis-
trados titulares do comitê, atuarão 
como suplentes os integrantes do 
grupo de trabalho instituído pelo 
Ato nº 96, de 20/02/2014.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) contabiliza resultado posi-
tivo com o mutirão de concilia-
ção, realizado nos dias 27, 28 e 29 
de maio, que tratou de processos 
de gratificação de desempenho 
de função do Governo Federal. 
O mutirão, realizado em parceria 

com a Advocacia Geral da União 
(AGU) e sob a supervisão do coor-
denador do Centro de Solução de 
Conflitos de Cidadania, juiz federal 
Jorge André de Carvalho Mendon-
ça, obteve um percentual de 77% 
de acordos firmados,totalizando 
R$ 2.228.929,96. De acordo com a 

conciliadora Aldaci Alves, 
o processo de conciliação 
tem facilitado a vida das 
partes, uma vez que anula 
a ação judicial. “Os proces-
sos aqui conciliados foram 
de demandas iniciadas a 
partir de 2006”.

A partir desta quarta-
-feira, o Restaurante 
o Porto vai incluir no 
cardápio pratos em 
homenagem aos pa-
íses participantes da 
Copa do Mundo 2014. O fes-
tival com pratos típicos será 
oferecido sempre às quartas-
-feiras, começando hoje com a 
culinária italiana. Além de abrir 
espaço para a gastronomia 
internacional, o Restaurante 
também irá oferecer pratos 
típicos das festas juninas.

A Secretaria Judiciária do TRF5 
informa que as ligações para aten-
dimento sobre o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), relacionadas ao 
Primeiro Grau, devem ser direcio-
nadas para o seguinte número:  
(81) 3425-9241. No caso de assun-

tos relacionados ao Segundo Grau, 
ou seja, em se tratando de usuários 
que trabalham dentro do TRF5 e/
ou que estão com ações em trami-
tação nesse grau de jurisdição, as 
ligações devem ser encaminhadas 
para o número:  (81) 3425-9920.


