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TRF5 é destaque no uso do PJe

TRF5 divulga resultado provisório de prova
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Processo Judicial eletrônico 
(PJe) superou 6 milhões de 

processos em tramitação no mês 
de outubro, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Na Justiça Federal, o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - TRF5 
é o maior usuário do sistema, com 
mais de 146 mil de feitos em tra-
mitação. O PJe já foi implantado 
em 44 tribunais – 24 Tribunais  
Regionais do Trabalho (TRTs), 16 
Tribunais de Justiça (TJs), dois Tri-
bunais Regionais Federais (TRFs), 
dois Tribunais de Justiça Militar 
estaduais (TJMs), além do Conselho 

da Justiça Federal (CJF) e do 
CNJ. O sistema opera desde 
2011, proporcionando eco-
nomia aos tribunais e mais 
celeridade e transparência 
aos julgamentos. 
Versão - De acordo com a 
Resolução CNJ 185/2013, 
que regulamentou o uso 
do sistema, o PJe deve ser 
adotado em todo o Judiciá-
rio até o final de 2018. Atualmente, 
o CNJ finaliza a versão 2.0, que será 
lançada até o início de 2016 com 
foco no usuário, garantindo um 
sistema mais simples. Além de ade-

O TRF5 realizou, ontem, sessão 
pública para divulgar o resulta-
do provisório da prova P2 do XIII 
Concurso para provimento de 
cargos de Juiz Federal Substituto 
na 5ª Região. Foram avaliadas a 
dissertação e quatro questões de 
311 candidatos. A Comissão do 
certame, presidida pelo desem-
bargador federal Edilson Nobre, 
divulgou, ontem, no site do TRF5, 
o Edital com o resultado provi-

sório. Para conferir o desempe-
nho, basta acessar www.trf5.jus.
br e clicar na área “Concursos e 
Seleções”, selecionando “Magis-
trados”. O prazo para interpo-
sição de recursos vai das 9h do 
dia 16/11 às 18h do dia 17/11. 
A sessão pública de distribuição 
dos recursos contra o resultado 
provisório na prova escrita P2 
será realizada no dia 20/11, às 9h, 
na Sala das Turmas do TRF5.

Cidadão Pernambucano - O desembargador federal emérito Francisco 
Barros Dias recebeu, terça (10), o Título de Cidadão Pernambucano na 
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Natural do Rio Grande do 
Norte, Dias atuou 28 anos na magistratura, seis deles no TRF5. A homena-
gem aconteceu a partir de um requerimento do deputado Antônio Moraes 
(PSDB). “Afirmar que agora sou pernambucano, mesmo por adoção, é um 
orgulho, tal é a alegria de ver e conviver com esta terra”, ressaltou Barros 
Dias. (Com informações da Ascom/Alepe)

A chapa 1, encabeçada por Euler 
Emanuel de Oliveira, saiu vitoriosa 
nas eleições do Sindicato dos Servi-
dores do Judiciário Federal (Sintra-
juf/PE), que se realizaram nos dias 9 
e 10/11. Até ontem, não havia sido 
contabilizado o total de votos do in-
terior, mas a disputa eleitoral já es-
tava definida, em razão da diferença 
parcial de 170 votos estabelecida 
pela chapa Mova-se sobre a chapa 
Por Um Novo Sintrajuf/PE. Foram 
contabilizados 410 votos para a 
Chapa 1 e 240 para a Chapa 2.

quações necessárias para atender 
ao novo Código de Processo Civil, 
também estão sendo desenvolvi-
dos o módulo criminal e o módulo 
de precatórios. Começa hoje (12) e segue até 

amanhã (13), das 8h às 18h, no 
Pleno do TRF5, o Congresso Elei-
toral Internacional, promovido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE), por meio da 
Escola Judiciária Eleitoral (EJE). O 
vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Roberto Macha-
do, representará a Corte na aber-
tura do evento, que contará com a 
presença do presidente do TRE-PE, 
desembargador Antônio Carlos 
Alves da Silva, e do diretor da EJE, 
juiz Alexandre Pimentel. Ministros 
do Tribunal Superior Eleitoral tam-
bém participarão do Congresso. 

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) alerta aos magis-
trados e servidores que fazem uso 
do PJe da necessidade de renova-
ção dos certificados digitais que 
ainda não expiraram. Os usuários 
devem ficar atentos à data de ven-
cimento dos que estão em uso, já 
que poderão ser renovados por até 
três anos. Para renovar os que estão 
a menos de 30 dias do vencimento, 
os servidores devem solicitar um 
token ao Almoxarifado, enviando 
email para: dmp.almoxarifado@trf5.
jus.br. De posse do token, devem 
abrir chamado com o Atendimento 
da STI para auxílio na renovação.
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