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JFPB digitaliza processos físicos para inclusão no PJe

de Agosto

TERÇA

TRF5 conclui treinamento para utilização 
obrigatória do SEI na 5ª Região

om o treinamento 
de quatro turmas da 

Seção Judiciária do Ceará 
(SJCE), o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
concluiu, na semana pas-
sada, a capacitação para 
utilização do Sistema Ele-
trônico de Informações – 
SEI na Justiça Federal da 5ª 
Região. A partir da próxima sexta-
-feira, 1º de setembro, o SEI passa 
a ser obrigatório para a criação e 
tramitação de documentos e pro-
cessos administrativos no âmbito 
das seções e subseções judiciárias 

Concurso magistratura: inscrições já 
estão abertas

Agenda Aniversariantes

Mais duas varas na Justiça Fede-
ral na Paraíba (JFPB) iniciaram a 
digitalização de processos físicos. 
Ontem, foi a vez da 8ª Vara Fede-
ral de Sousa. Já a 5ª Vara Federal, 
privativa de Execuções Fiscais, 
digitalizou, no último dia 17, o 
seu primeiro processo físico com 
recurso para o TRF5 e o inseriu 
no sistema Processo Judicial Ele-
trônico (PJe), para remessa ao 

do Ceará. A obrigatoriedade do 
sistema foi iniciada pelo TRF5, no 
dia 1º de fevereiro. Na sequência, 
as seções judiciárias do Rio Gran-
de do Norte, Alagoas, Sergipe, 
Paraíba e Pernambuco também 

Tribunal. A iniciativa decorreu 
da publicação da Resolução 
nº 13, de 12/07/2017, desta 
Corte, que determina que 
todo e qualquer recurso a 
ser submetido à apreciação 
pelo TRF5 deve ser digitali-
zado. De acordo com a JFPB, 
a 4ª Vara Federal (Campina 
Grande) foi a primeira a digitalizar 
processo físico na Seção Judiciária 

da Paraíba. (Com informações da 
ASCOM/JFPB) 

implantaram o sistema. 
Aplicação – O SEI foi 
criado e desenvolvido 
por servidores do TRF4 e 
permite transferir todo o 
gerenciamento de proces-
sos administrativos para o 
meio eletrônico, realizan-
do virtualmente a tramita-
ção de expedientes, desde 

a criação até o armazenamento, 
passando pela edição, assinatura 
e outros procedimentos. A plata-
forma foi cedida sem custos para 
mais de 140 instituições públicas, 
entre as quais o TRF5.

Ministro da Educação visita TRF5 - O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, desembargador federal  Manoel Erhardt, 
recebeu, ontem (28), a visita de cortesia do ministro da Educação José 
Mendonça Filho (dir.). Entre os assuntos, o funcionamento da Justiça 
Federal na 5ª Região e a Escola de Magistratura Federal da 5ª Região 
- Esmafe. O desembargador federal Élio Siqueira e o coordenador da 
Esmafe, Luiz Albuquerque, também participaram do encontro.

O período de inscrição preliminar 
para o XIV Concurso Público para 
Provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região 
teve início ontem (28), destina-
do a selecionar 20 candidatos. As 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
prestigiou, ontem à tarde, no 
auditório do Banco Central, no 
Recife, a solenidade de entrega 
da comenda Joaquim Amazonas, 
concedida pela Seccional de Per-
nambuco da Ordem dos Advo-
gados do Brasil aos advogados 
com mais de 50 anos de exercí-
cio da profissão. 

Juíza Federal Emanuela 
Mendonça Santos Brito 

SJPB
Paulo Roberto Galvão de Araújo 
Núcleo de Licitações
Jasiel Maranhão de Barros 
Divisão de Protocolo e Distribuição
José Luiz Farias da Silva 
Gab. Des. Fed. Élio de Siqueira Filho

informações estão disponíveis no 
menu “Concursos e Seleções” do 
site do TRF5: www.trf5.jus.br. A 
data provável para a realização da 
primeira prova é o dia 19 de no-
vembro.
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