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TRF5 sedia reunião do Conselho 
da Justiça Federalde Outubro16
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O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) vai 

importar o novo módulo de 
precatório digital do Proces-
so Judicial Eletrônico (PJe), 
desenvolvido durante a pre-
sidência da Corte pelo então 
desembargador federal e 
hoje ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça, Luiz Alberto 
Gurgel de Faria. A ideia do 
CNJ é de unificar e organizar 
o sistema de precatórios nos tribu-
nais do país.  A nova funcionalidade 
permite a autuação eletrônica dos 
precatórios, tornando as operações 
mais ágeis e seguras. Além de incor-
porado ao PJe, o CNJ pretende que 
o sistema também seja compatível 

com outros sistemas digitais de tra-
mitação processual. A estimativa é 
de que o cronograma de instalação 
do módulo do TRF5 fique pronto 
até o fim de novembro. 
Agradecimento - O conselheiro 
do CNJ, Rubens Curado, presidente 
do Comitê Gestor Nacional do PJe, 

O

Ontem, diversos servidores aten-
deram ao chamamento do Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS) para 
participar da campanha de doa-
ção de sangue. De acordo com a 
equipe da Fundação Hemope, fo-
ram realizadas 66 coletas. A cam-
panha promovida pelo NAS faz 
parte das atividades da Semana 
de Saúde 2014, que visa sensibili-

zar e relembrar os funcionários do 
TRF5 sobre a importância da doa-
ção de sangue. Antes da coleta, os 
servidores fizeram exames clínicos 
para saber se estavam aptos a fazer 
a doação de sangue. Para aqueles 
que não conseguiram participar da 
doação, o Hemope informou que 
os interessados podem procurar a 
sede do Hemocentro, que fica na 

rua Joaquim Nabuco, 171, no bair-
ro das Graças. Para mais informa-
ções, o telefone do Hemope é o 
(81) 3182.4600.

reforça que o novo sistema é um 
grande passo no sentido de con-
trole do trâmite dos precatórios. A 
proposta de importação do sistema 
do TRF5 foi feita pelo Fórum Na-
cional de Precatórios (Fonaprec) ao 
Comitê Gestor Nacional do PJe, que 
aprovou a implantação do sistema. 
A presidente  do Fonaprec e conse-
lheira do CNJ, Ana Maria Amarante 
Brito, fez questão de agradecer a 
contribuição do TRF5 ao presidente 
desta Corte, desembargador fede-
ral Francisco Wildo. “Estou muito 
feliz porque a contribuição do TRF5 
significa uma economia enorme 
nos processamentos dos precató-
rios, que vão ser utilizados em todo 
país”, destacou Ana Maria.

Na próxima sexta-feira, o TRF5 
sedia a reunião ordinária do 
Conselho da Justiça Federal (CJF). 
O encontro, que define proposta 
orçamentária da Justiça Fede-
ral, será presidido pelo ministro 
Francisco Falcão (também presi-
dente do STJ). O Colegiado  in-
clui três ministros do STJ e cinco 
desembargadores federais, pre-
sidentes dos Tribunais Regionais 
Federais. Durante a sessão, que 

será realizada, às 14h, na sala 
das Turmas Norte do TRF5, os 
conselheiros vão deliberar sobre 
assuntos administrativos e orça-
mentários da Justiça Federal de 
1º e 2º graus, referentes a servi-
dores e magistrados federais e a 
projetos institucionais. O Cole-
giado também vai apreciar pro-
postas de atos normativos que 
regulamentam questões admi-
nistrativas da Justiça Federal.

O TRF5 lembra que o feriado, em 
comemoração ao Dia do Servidor 
Público, foi antecipado do dia 28 
(terça-feira), para o dia 27 (segunda-
-feira). Contudo, conforme esta-
belecido no Ato nº 00625/20014, 
assinado pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, ficará mantido o plantão judi-
ciário. Por causa da transferência, os 
prazos processuais que se iniciarem 
ou se encerrarem neste dia serão, 
automaticamente, prorrogados para 
o primeiro dia útil subsequente.

Agentes de Segurança e Transpor-
te do TRF5 começaram, na última 
segunda (13), o curso de atualiza-
ção da segurança judiciária. A par-
te teórica está sendo realizada na 
Esmafe e a prática, na Associação 
dos Servidores da Justiça Fede-
ral em Pernambuco. Dividido em 
duas turmas, a primeira de 13/10 
a 16/10 e a segunda, de 20/10 a 
23/10, o treinamento acontece das 
8h às 17h10,  com carga horária 
de 30 horas. Previsto no Plano de 
Capacitação do TRF5 – 2014, o cur-
so visa à melhoria das práticas da 
prestação dos serviços nas áreas de 
segurança e transporte do Tribunal.


