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JFCE promove treinamento sobre o sistema PJe 2.X

Aula de Cidadania
de Setembro

TERÇA

Aniversariantes JFAL faz seleção 
para estagiários

Parahyba Judiciária 

TRU julga 76 pedidos de uniformização 
de jurisprudência

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
promove, no próximo dia 25 de 
setembro,  treinamento sobre o 
Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
versão 2.X. Destinada a advoga-
dos e procuradores, a capacitação 

Maria Clara da Costa Pinto Moreira
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas
Aline Teles de Andrade 
Subsecretaria de Pessoal

coordenador-regional dos 
Juizados Especiais Federais 

(JEFs) da 5ª Região, desembarga-
dor federal Élio Siqueira, presidiu, 
na tarde de ontem (17/09), a 25ª 
sessão de julgamento da Turma 
Regional de Uniformização de 
Jurisprudência – TRU, realizada no 
Pleno do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. O Colegiado 
apreciou 76 pedidos de uniformi-
zação de jurisprudência, dentre os 
quais uma reparação por danos 
morais envolvendo imóvel adquiri-
do por meio do programa “Minha 
Casa Minha Vida”. A próxima ses-
são da TRU foi marcada para o dia 
19 de novembro. 

será realizada das 9h30 às 12h30, 
no auditório do Edifício-sede da 
JFCE. O sistema PJe 2.X será obriga-
tório a partir do dia 1º de outubro 
para a propositura e a tramitação 
de novos processos no âmbito da 

Despedida – Ao final dos julga-
mentos, o presidente da TRU, 
desembargador federal Élio Si-
queira, aproveitou a oportunidade 
para agradecer a colaboração e o 

35ª Vara Federal do Ceará (Juizado 
Especial Federal da Subseção Judi-
ciária de Maracanaú). As inscrições 
serão realizadas pelo site da JFCE: 
www.jfce.jus.br. Mais informações: 
(85) 3521.2737/2738/2629.

trabalho realizado pelo juiz federal 
André Dias Fernandes no Colegia-
do, tendo em vista ter sido esta a 
sua última participação neste perío-
do de convocação.

O Tribunal 
Regional Fe-
deral da 5ª 
Região – TRF5 
recebe, ama-
nhã (19/09), 
às 11h30, a 
visita de  alunos concluintes do  
Ensino Médio do Colégio Céu 
Azul, do município de Gravatá, 
no Agreste de Pernambuco. Os 
estudantes serão recebidos no 
Pleno do Tribunal pelo presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt.  Em 
seguida, o grupo assistirá a um 
vídeo institucional, produzido 
pela Divisão de Comunicação 
Social e protagonizado por 
estudantes de nível médio do 
TRF5. Iniciada no ano passado, a 
ação faz parte do projeto “Aula 
de Cidadania”, uma parceria 
com a Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (Alepe).

Será lançado na próxima sexta-feira 
(21), às 10h30, no auditório do 
edifício-sede da Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB), em João Pessoa, o XI 
Volume da Revista Parahyba Judici-
ária. A publicação, cujo tema é “Or-
ganizações Criminosas, Corrupção 
e Lavagem de Dinheiro”, apresenta 
uma coletânea de 19 artigos cien-
tíficos de magistrados, membros 
do Ministério Público, professores 
universitários e advogados. (Com 
informações da Ascom/JFPB)

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) realiza processo seleti-
vo para estagiário do curso de 
Direito. As inscrições iniciaram 
ontem (17/09) e seguem até 28 
de setembro. O candidato deve-
rá preencher a ficha de inscrição 
disponibilizada no site da Seção 
Judiciária de Alagoas (www.jfal.jus.
br), fazendo opção pelo local onde 
concorrerá à vaga. O valor da 
bolsa-auxílio é de R$ 845,00, além 
do auxílio-transporte, no valor de 
R$ 7,00 por dia. (Com informações 
da ASCOM/JFAL)


