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O

CNJ apresenta versão 2.0 do PJe ao TRF5

Concurso para juiz

de Julho

TERÇA

TRF5 fornecerá dados para que condenados 
na Justiça não sejam candidatos

Terça (19/07)
Cláudia da Costa Coutinho Salgues
Subsecr. de Tecnologia da Informação
José Nilo Jacinto da Silva
LEON SOUSA - Manut. Predial
Valdemir Nicácio dos Santos
TERCLIMA - Manut. Ar Cond.

Quarta (20/07)
Fabiano de Oliveira Rodrigues
Gab Des Fed Vladimir Souza Carvalho

Aniversariantes

TRF5 e a Procuradoria Regio-
nal Eleitoral firmaram uma 

parceria no combate à corrupção: 
a partir de agora, o TRF5 passará 
a alimentar a ferramenta SisConta 
Eleitoral, um banco de dados de-
senvolvido pelo Ministério Público 
Federal (MPF), que reúne nomes 
de pessoas condenadas pela Jus-
tiça, com o objetivo de impedir a 
eleição de candidatos “ficha-suja”. 
A parceria foi firmada na última 
quinta (14), pelo presidente deste 
Tribunal, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, e pelo 
procurador regional eleitoral em 

PJe 2.0. Seguindo as tendências 
da Web, o Processo Judicial ele-
trônico também está adotando 
uma nova geração de comuni-
dades e serviços oferecidos na 
internet, a ser implantada em 
todo Poder Judiciário brasileiro, 
pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ). Não à toa, o juiz auxiliar 

da Presidência do CNJ e gerente-
-executivo do PJe, Bráulio Gus-
mão, acompanhado pelo chefe da 
Divisão de Gestão do PJe no CNJ, 
Antônio Augusto, estiveram no 
TRF5, no último dia 14, para apre-
sentar os avanços do sistema. A 
reunião foi conduzida pelo desem-
bargador federal Rubens Canuto e 

Orçamento – O Comitê Orça-
mentário de Segundo Grau, 
coordenado pelo desembar-
gador federal Manoel Erhardt, 
se reuniu, na última segunda 
(18), para avaliar os impactos 

Está sendo realizada até esta quin-
ta (19), a prova oral do Concurso 
Público para Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região. Ao todo, 16 
candidatos foram aprovados para 
realizar esta etapa, de caráter eli-
minatório e classificatório, que co-
meçou ontem. A aplicação, aberta 
ao público, está ocorrendo no 
auditório da Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região - Esmafe. 
Participam da avaliação, além do 
Presidente da Comissão do Con-
curso, desembargador federal 

Pernambuco, Antônio 
Carlos Barreto Cam-
pello. De acordo com 
a diretora da Secre-
taria Judiciária, Telma 
Motta, neste primeiro 
momento, o TRF5 for-
necerá 517 nomes. 
Ficha Limpa – A Lei 
da Ficha Limpa (Lei 
Complementar nº 
135/2010) estabelece várias cau-
sas para inelegibilidade, entre elas: 
rejeição de contas de exercício de 
cargos ou funções públicas, con-
denação por improbidade admi-

nistrativa, compra de voto, abuso 
de poder econômico ou político 
– em decisão transitada em julga-
do ou proferida por órgão judicial 
colegiado. 

contou com a participação de ser-
vidores da Secretaria Judiciária e 
da Divisão de Desenvolvimento de 
Sistemas. Para Canuto, a moderni-
zação é essencial, contudo, é im-
portante que sejam consideradas 
as funcionalidades já existentes 
no PJe - TRF5. “O CNJ está muito 
bem intencionado em receber o 

Tribunal e nós também temos 
todo o interesse em aderir, desde 
que isso não implique em perda 
de vantagens para o Tribunal ou 
para o nosso jurisdicionado”.

das medidas de redução de 
despesas, a definição de priori-
dades nos gastos para o segun-
do semestre e a elaboração da 
proposta orçamentária para o 
exercício 2017.

Edilson Nobre, o desembargador 
federal Fernando Braga, o juiz 
federal Sérgio Murilo, o professor 
Ivanildo Figueiredo e o advoga-
do da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) da Paraíba, Jaldemiro 
Rodrigues. A relação dos candida-
tos aprovados será publicada no 
Diário Oficial Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região, provavel-
mente nesta quarta (20). 


