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Objetos 
descartados têm 
nova utilidade

de Junho

QUARTA

epresentantes da 
Justiça Federal na 

5ª Região participam, 
hoje (6) e sexta-feira (8), 
do Encontro Nacional 
de Soluções de Tecno-
logia da Informação da 
Justiça Federal – Enastic.
JF 2018, que acontece 
no auditório do Con-
selho da Justiça Fede-
ral (CJF), em Brasília. O 
evento é uma forma de 
incentivar o debate sobre a mo-
dernização dos processos e da 
gestão, além de promover o com-
partilhamento de ideias sobre no-
vas tecnologias.  Estarão presen-
tes os desembargadores federais 
Rubens Canuto, que apresentará 
o projeto PJe Mobile, cujo obje-
tivo é permitir o uso do PJe pelo 
celular, e Leonardo Carvalho, que 
explicará como funciona o projeto 
Gestão na Ponta dos Dedos, que 
permite um acompanhamento 
estatístico dos processos. Também 
participam a diretora da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
do TRF5, Fernanda Montenegro, 

e o diretor do Núcleo de Sistemas 
Judiciais, Ricardo Schmitz. Da 5ª 
Região, participarão a juíza federal 
Cíntia Brunetta, da Seção Judiciária 
do Ceará (SJCE), que falará sobre o 
projeto de Execução Fiscal, e o di-
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Aniversariantes

Advogados serão intimados sobre digitalização de processos físicos para o PJe
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Magistrados e diretores da Justiça Federal 
da 5ª Região participam do Enastic.JF 2018

retor do Foro da Seção 
Judiciária do Rio Gran-
de do Norte (SJRN), 
juiz federal Marco Bru-
no Miranda Clemen-
tino, que conversará 
sobre a experiência da 
participação da SJRN 
na Campus Party, em 
abril deste ano.
Seminário – Entre um 
dia e outro do Enastic.
JF 2018, acontece o Se-

minário “Inteligência Artificial e o 
Direito”, também promovido pelo 
CJF. O evento vai abordar, dentre 
outros assuntos, projetos de in-
teligência artificial voltados para 
tribunais. 

O que seria lixo vira arte nas mãos 
do grupo de artesãos “Traquina-
gem”, formado por ex-pacientes 
do Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz (HUOC), da Universidade de 
Pernambuco (UPE). Os objetos de 
decoração foram expostos, ontem, 
no hall do TRF5, em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambien-

O TRF5 publicou, no Diário Ele-
trônico da última segunda-feira 
(4), duas alterações na Resolução 
Pleno n.º 03, de 21 de março 
de 2018, que trata sobre a di-
gitalização de processos físicos 
em tramitação e sua inclusão 

no sistema de Processo Judicial 
Eletrônico – PJe. As modificações, 
aprovadas pelo Pleno do Tribunal 
em maio, foram no art. 8º e no 
Anexo II da Resolução. No primei-
ro caso, a nova redação determi-
na que os advogados integrantes 

dos processos que passaram pela 
digitalização sejam intimados a 
respeito da migração dos autos 
para a base de dados do PJe. A 
comunicação ocorrerá indepen-
dente da existência de cadastro do 
advogado como usuário na plata-

forma. Já o Anexo II, que trata do 
Termo de Migração de Processo 
Físico, sofreu alterações no pe-
núltimo item, que também está 
relacionado com a intimação dos 
advogados acerca da digitalização 
dos autos.

Novo CPC - O desembarga-
dor federal Leonardo Carva-
lho (2º da esq. para dir.) foi 
um dos debatedores do Se-
minário sobre “Os Honorários 
Advocatícios nos 02 anos de 
Vigência do Novo CPC”, reali-
zado segunda (4), no Plenário 
da OAB/PE.

te. Entre os materiais descartados 
que foram utilizados, canetas, 
chaves, partes de computador ou 
celular, bijuterias, lápis, relógios e 
diversos outros objetos pequenos. 
Os interessados em contribuir com 
a matéria-prima para os artistas 
podem levar seu material reci-
clável para a recepção do Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS), na 
ampliação do TRF5.


