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Aniversariantes

SEXTA

Juíza Federal 
Daniela Zarzar 
Pereira de Melo Queiroz 
SJPE

Dionízio Calazans da Silva Filho
VIP/Segurança
José Ribamar de Souza Melo
Soservi/Limpeza 
Rinaldo Meira Lins
Informática

30/04/2011 -Sábado 
Oséas Félix de Oliveira 
Soservi/Limpeza
Silas Pereira de Sena Filho
Subsecretaria de Recursos
José Arlindo de França
Subsecretaria de Apoio Especial
Vera Maria Correia Brandão
Subsecretaria de Precatórios
Maria Madalena Salsa Aguiar 
Gab. Des.Edílson Nobre Júnior

01/05/2011- Domingo
Luiz Fernando de Lima Bezerra
VIP/Segurança
Maria Cristina Gomes Barbosa 
Soservi/Limpeza 
Ana Paula Leite Sampaio
Informática
Estela Maria da Silva Amorim
Gab. Des. Paulo Gadelha
Mônica Virgínia Monteiro Pereira
Gab. Des. José Maria Lucena

José Maria Lucena

Dia Internacional da Dança
Dia do Geógrafo

A busca por um diálogo com o 
TRF5 para o aprimoramento do 
Processo Judicial Eletrônico (PJE) 
foi o enfoque da reunião reali-
zada ontem entre a Comissão 
Interinstitucional, composta pela 
Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, o Ministério Público 
Federal, a Defensoria Pública 
da União, a Advocacia Geral da 
União, a Caixa Econômica Fe-
deral, a OAB/PE e procuradores 
federais, e o presidente do TRF5, Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima. Durante o encontro, 
foram debatidas questões relativas às di-
ficuldades que advogados públicos e pri-
vados têm encontrado para transitar pelos 
processos virtuais. O presidente da OAB-PE, 
Henrique Mariano, enfatizou que o PJE será 
importante para os magistrados e advoga-
dos de todo País, lembrando que 2011 foi 
estabelecido como o ano da implementa-
ção dessa nova cultura no mundo jurídico. 
O presidente do TRF5 solidarizou-se com as 
preocupações do grupo, lembrando que o 
PJE não funcionará apenas com as ações do 
Judiciário. “Vamos trabalhar juntos. Não se 
faz uma mudança como essa em seis me-
ses. As demandas são muitas, mas estou à 
disposição para dialogar e construirmos um 

Presidente debate rumos do PJE 
com advogados e procuradores

O presidente do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, e o desembar-
gador federal Francisco Cavalcanti receberam 
ontem o desembargador eleitoral Ricardo Paes 
Barreto, presidente eleito do Tribunal Regional 
Eleitoral/PE, e o ouvidor do TRE, Stênio Neiva. 
Na ocasião, o presidente do TRF5 recebeu o 
convite para a posse da Mesa Diretora daquela 
Corte, que ocorrerá no dia 4 de maio.

A Subsecretaria de Recursos Ex-
traordinários, Especiais e Ordiná-
rios (SREEO) do TRF5 inicia, neste 
sábado (30), a primeira etapa do 
mutirão, que tem como uma das 
funções dar saída física à quantida-
de de processos cujas decisões de 
admissibilidade de recursos foram feitas 
anteriormente pelos juízes convocados 
para auxiliar a Vice-Presidência. O mutirão 
será realizado durante oito sábados, com 
jornada de 8h, envolvendo uma equipe 
composta por 16 servidores, coordenada 
pela diretora da SREEO, Luciana Porto de 
Araújo. A ação visa também organizar os 
processos existentes, de forma a propor-
cionar uma melhoria no atendimento aos 
advogados, procuradores e jurisdicionados.

Mutirão da SREEO 
começa amanhã

Posse no TRE

sistema satisfatório para todos”. O presiden-
te do TRF5 comprometeu-se em designar 
um interlocutor para fazer a interface com a 
mencionada Comissão.

No próximo dia 4 de maio, não haverá 
expediente na Subseção Judiciária de Ja-
boatão dos Guararapes, ficando os pra-
zos vencíveis das 29ª e 30ª Varas Federais 
prorrogados para o subsequente dia útil. A 
paralisação se deve ao feriado de comemo-
ração do 417º aniversário do município.
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