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Semana da Música

As comunicações oficiais entre as
unidades da Justiça Federal da 5ª Região
e entre os demais órgãos do Poder Judi-
ciário, desde o dia 08 deste mês, estão
sendo realizadas com a utilização do
Sistema Hermes-Malote Digital. A deter-
minação para esse procedimento foi
dada pelo Ato nº 609/10 do presidente
do TRF5, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria. O Sistema
Hermes – Malote Digital está sendo
utilizado, dentre outros, para expedição e

devolução de Cartas Precatórias entre
juízos de tribunais diversos, salvo se
deprecante e deprecado utilizarem
ferramenta eletrônica específica para
esse fim, bem como para o envio de
documentos e processos administrativos.
Se o usuário cadastrado verificar
problemas no funcionamento do sistema,
deverá comunicar imediatamente à
Unidade de suporte técnico do aplicativo
eletrônico no seu órgão, a fim de
normalizar o seu uso.

Sistema agiliza comunicação no Judiciário

A Seção Judiciária de Pernambuco (SJPE)
inaugura, nesta terça-feira (16), às 17h, a
sede da 25ª Vara da Justiça Federal, na
cidade de Goiana. O presidente do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(TRF5), Luiz Alberto Gurgel de Faria,
participará da cerimônia de inauguração,
junto com a Diretora de Foro da SJPE,
juíza federal Joana Carolina Lins. A nova
sede, de competência mista, terá como
titular o juiz federal Almiro José da Rocha
Lemos, o juiz federal substituto Cláudio
Kitner, auxiliados por 18 servidores do
quadro da Justiça Federal. A jurisdição da
Vara de Goiana compreende os

Goiana (PE) inaugura nova
sede da Justiça Federal

municípios de Aliança, Camutanga,
Condado, Ferreiros, Itaquitinga, Itambé,
Macaparana, São Vicente Férrer, Vicência
e Timbaúba. A Vara Federal de Goiana foi
criada pela Lei nº 10.772, de 23 de novem-
bro de 2003, que previu a criação de 183
varas em todo o território brasileiro,
sendo 33 previstas para a 5ª Região. A
sede fica localizada na rua desembarga-
dor Eduardo Jordão, centro, em frente à
praça Duque de Caxias, numa casa que
se encontra em processo de tombamento
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), conhecida
como a “Casa das 7 Janelas”.

Juízes federais da 5ª Região estão inten-
sificando a participação no Mutirão para
analisar 42 mil processos na Subsecretaria
de Recursos Extraordinários, Especiais e
Ordinários(SREEO) do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região. Os trabalhos
tiveram início no dia três de novembro,
cumprindo determinação do corregedor-
geral da Justiça Federal, ministro
Francisco Falcão, ao encerrar a inspeção
da Corregedoria no TRF5. Esse trabalho
está sendo realizado por oito juízes
federais, sob a coordenação do vice-
presidente desta Corte, desembargador
federal Marcelo Navarro. O mutirão
deverá concluir sua programação de
análise de processos pendentes no prazo
de 120 dias, o que permitirá o
cumprimento da Meta 2 do Conselho
Nacional de Justiça.

Juízes federais da
5ª Região mantêm
esforço na SREEO

Na próxima sexta-feira(19.11), o
desembargador Federal Edilson Nobre
estará fazendo exposição na Jornada
Multidisciplinar de Direito, a ser
realizada em Mossoró (RN), cuja
promoção está a cargo da Universidade
Potiguar. A coordenação científica será
da Turma Concluinte deste ano. O tema
da exposição será “A nova disciplina
legal do mandado de segurança”.

Mandado de segurança

O protótipo das funcionalidades do siste-
ma de informática do Processo Judicial
Eletrônico (PJE) para a área criminal foi
apresentado, na última quarta-feira (10/
11), pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) a representantes do TRF da 4ª
Região. O objetivo da reunião, além da
apresentação das novas ferramentas do
PJE, foi a troca de experiências. A versão
atual do PJE está em funcionamento como
projeto piloto na Justiça Federal da 5ª
Região. “O PJE é mais do que a troca de
papel, é a automação do serviço
jurisdicional”, ressalta o conselheiro do
CNJ, Walter Nunes.

Tribunais se preparam
para implantar o PJE


