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Aniversariantes

SEGUNDA

A

Juiz Federal 
Roberto Wanderley Nogueira 

SJPE

Gustavo Henrique S. da Mota
Informática

Secretaria 
Judiciá-
ria, em 

parceria com a 
empresa Infox, 
apresentou na 
sexta-feira (02) 
as funciona-
lidades de 1º 
e 2º graus do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
para advogados e procuradores. 
A advogada da Caixa Econômica 
Federal (CEF), Ana Cristina Martins, 
assistiu à apresentação e gostou 
do que viu. “O treinamento está 
sendo bem didático. Acredito que 

o PJe vai facili-
tar o trabalho”. 
Essa foi a última 
apresentação do 
PJe em 2011, que 
possui um manu-
al de orientação 
no Portal do TRF5 
(www.trf5.jus.br), 
ensinando vários 

passos, a exemplo de como anexar 
documentos e cadastrar de advo-
gados. Para conferir, basta acessar 
o site do TRF5, no ícone “Proces-
sos”, em seguida clicar em “Pro-
cesso Judicial Eletrônico” e “Manu-
ais de Orientação”.

PJe é apresentado para 
advogados e procuradores

A desembargadora fe-
deral Margarida Canta-
relli recebeu, na tarde 
da última sexta-feira 
(2), a visita da assesso-
ra do Arquivo Nacio-
nal da Holanda, Mara 
de Groot, que veio ao 
Recife para conhecer 
documentos do perí-
odo da presença holandesa em 
Pernambuco, mais precisamente 
da época de Maurício de Nassau. 
A visita, de interesse histórico, 
visa à nova cooperação técnica 
entre a instituição holandesa e o 
Instituto Arqueológico, Históri-
co e Geográfico de Pernambuco 

A diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e o diretor da Sub-
secretaria de Precatórios, Jaelson 
Rodrigues, participaram de uma 
reunião, por meio de videconfe-
rência, com uma equipe do Tribu-
nal de Justiça do Ceará (TJCE) para 
explicar o funcionamento do sis-
tema eletrônico de pagamento de 
Requisições de Pequenos Valores 
(RPVs) e Precatórios. A reunião foi 
realizada da sede da Justiça Federal 
no Ceará (JFCE), na semana passa-
da. Durante o encontro, o TRF5 deu 
o direcionamento sobre o desen-
volvimento do programa, as etapas 
da implementação e os resultados 
alcançados. Há dois anos, o sistema 
implantado pelo TRF5 tem servido 
de exemplo para outros tribunais.

Pagamento 
eletrônico de RPVs

(IAHGP), presidido pela magistra-
da, para a elaboração de docu-
mentos que reproduzam a rota 
dos holandeses em Pernambuco, 
a exemplo do “Atlas da Compa-
nhia das Índias Ocidentais”. O 
vice-presidente do IAHGP, George 
Cabral, acompanhou o encontro.

O clima de reunir os amigos to-
mou conta da Asserjufe – PE, que 
realiza, na sexta-feira 16, a confra-
ternização da Associação, a partir 
das 21h, na Anthurius Recepções. 
A festa contará com buffet e ani-
mação da Orquestra Garcia. Infor-
mações com Cristiane (9581).

Na manhã da última sexta-feira 
(02), um grupo de 12 estagi-
ários de nível superior, acom-
panhados por Sônia Oliveira, 
supervisora-assistente do Setor 
de Acompanhamento de Está-
gios de Nível Superior, visitaram 
diversos setores do TRF5, com 

Asserjufe convida 
para confraternização

Margarida Cantarelli recebe visita 
de pesquisadora holandesa

o objetivo de fazer com que to-
dos os estudantes conhecessem 
as dependências do edifício-sede, 
além de facilitar a comunicação 
interna entre estagiários e servi-
dores. Durante o tour, que passou 
por setores como a Subsecretaria 
de Apoio Especial, Diretoria Geral, 

Divisão da 2ª Turma, 
Cerimonial, Comuni-
cação Social, Gabine-
te da Presidência, os 
estudantes receberam 
informações sobre o 
funcionamento e atri-
buições da Corte.

Estagiários conhecem funcionamento do TRF5


