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Seções avançam 
no uso do PJe

Funpresp-JUD

TRF5 ficou sem expediente ontem (30)

de Maio
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Conciliação nas seções judiciárias

Aniversariantes
Marco Antonio Malafaia
Núcleo de Gestão Documental
Rivânio Alves dos Santos
Divisão da 2ª Turma
Ericson Silberstein Pedrosa Maniçoba
Gab. Des. Fed. Carlos Rebêlo Júnior
Cláudia Regina Alves da Silva
Gab. Des. Fed. Conv. Manuel Maia
Alexsandro Ferreira da Silva
Natiflora - Jardinagem

struturar os Centros 
Judiciários de Solu-

ção Consensual de Confli-
tos e Cidadania - Centros 
de Conciliação nas Seções 
Judiciárias da 5ª Região. 
Este é o objetivo da Re-
solução nº 8 do Pleno do 
TRF5, publicada no Diá-
rio Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região, na 
última terça (24). A norma 
foi editada levando em 
consideração a neces-
sidade de realização de 
sessões e audiências de conciliação 
e mediação, segundo determina o 
art. 165 do Novo Código de Pro-

cesso Civil. O documento também 
atribui competência ao juiz federal 
Coordenador do Centro para ho-

mologar acordos celebrados 
pelas partes, durante as ativida-
des dos conciliadores ocorridas 
no local.
Assinatura - O presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Morei-
ra, assinou a Resolução no dia 
19 de maio, durante o evento 
de inauguração do Centro de 
Conciliação da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte. Se-
gundo Fialho, com a Resolução, 
os magistrados coordenadores 

poderão homologar acordos, sem 
necessidade de o processo retornar 
para as varas federais de origem.

Em razão das fortes chuvas que caíram no 
Recife-PE e Região Metropolitana (RMR), ontem 
(30), o presidente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, suspendeu, por meio 
do Ato n.º 225/2016, as atividades forense e 
administrativa do Tribunal. Os prazos proces-
suais com vencimento ontem, portanto, ficam 
automaticamente prorrogados para hoje (31).

A Justiça Federal no Ceará tor-
nou obrigatório o uso do Proces-
so Judicial Eletrônico - PJe  para 
“propositura e processamento de 
todas as demandas cíveis, inclu-
ídas as classes incidentais, ações 
de desapropriação e de usucapião, 
bem como a fase de cumprimento 
de sentença e de execução contra 
a Fazenda Pública e demais ações 
conexas a processos que tramitem 
em meio físico”. A norma vale a 
partir de amanhã (1º).  Já a Justiça 
Federal em Alagoas obriga a utili-
zação do Sistema PJe para ajuiza-
mento e tramitação das demandas 
judiciais da classe Execução Fiscal, 
a partir de 15 de julho. (Com infor-
mações da JFAL/JFCE)

As inscrições para a turma 2 do 
curso autoinstrucional a distância 
Passaporte Gerencial, promovido 
pelo Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF), podem ser feitas até 
amanhã (1º/06). O curso a distância 
tem carga horária de 12 horas-aula 
e é voltado exclusivamente para 
servidores da Justiça Federal e do 
CJF. As aulas estarão disponíveis 
no período de 8 a 11 de julho. A 
Portaria Conjunta 3/2007 estatui 
a obrigatoriedade da participação 
dos titulares de funções comis-
sionadas ou cargos de natureza 
gerencial de capacitações para o 
desenvolvimento de competências 
de gestão, obedecendo ao mínimo 
de 30 horas-aula a cada dois anos. 
Inscrições: www.cjf.jus.br.

A Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Federal do 
Poder Judiciário - Funpresp-JUD 
realizará uma capacitação destinada 
a servidores que atuam na área de 
Gestão de Pessoas e de Comuni-
cação, em atendimento aos inte-
ressados em aderir à previdência 
complementar. O II Encontro Regio-
nal-Nordeste está programado para 
o próximo dia 3 de junho, na sede 
da Seção Judiciária do Ceará. As ins-
crições estão abertas até o dia 2/06, 
por meio do e-mail eventos@fun-
prespjud.com.br ou (61) 3217-6598.


