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Aniversariantes

SEGUNDA

A
São João começa 
mais cedo na 
Asserjufe

Requisitados devem 
entregar declaração 
anual até o dia 31

Material e Patrimônio já está funcionando em novas instalações

Ministro Ricardo Villas 
Boas Cuêva

STJ
Kátia Maria Fernandes Salvatori
Seção de Taquigrafia
Sueli Lacerda Pinto
Gab. Des. Fed. Barros Dias
Eliezer Moura Vasconcelos Filho
INTERFORT

Presidente do TRF5 fala sobre PJe em 
Encontro Nacional promovido pelo CJF 

manhã (29), o 
presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região 
(TRF5), desembar-
gador federal Paulo 
Roberto de Oliveira 
Lima, fará duas apre-
sentações durante o 
I Encontro Nacional 
sobre Processo Judi-
cial Eletrônico (PJe), 
que será realizado 

das 14h30 às 17h, no 
Conselho da Justi-
ça Federal (CJF). Às 
15h20, o presidente 
do TRF5 e os presi-
dentes dos Tribunais 
de Justiça de Pernam-
buco e do TRT da 12ª 
Região, desembarga-
dores Jovaldo Nunes 
e Gisele Pereira Ale-
xandrino, respectiva-
mente, apresentam as 

“Expectativas, dificuldades e re-
sultados na implantação do PJe”. 
Oliveira Lima fará outra apresen-
tação às 16h25, quando abordará 
o PJe na Justiça Federal. O Semi-
nário servirá para promover a tro-
ca de experiências entre tribunais 
que utilizam o PJe. A abertura do 
evento ficará a cargo do presi-
dente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministro Carlos 
Ayres Britto.

A mudança da Subsecretaria 
de Material e Patrimônio (SMP) 
para o térreo da ampliação do 
Tribunal foi concluída na semana 
passada. A SMP ocupava o 6º 
andar do edifício Ministro Djaci 
Falcão. O Setor de Compras da 
referida Subsecretaria já havia 
sido deslocado, mas o Almoxa-
rifado continuará funcionando 
no Anexo 2. De acordo com o 
diretor da SMP, Ricardo Bouw-

man Filho, hoje será feito o último 
ajuste: implantação de películas 
escuras em todas as janelas para 
controlar a excessiva claridade.   
Distribuição - A partir de hoje, 
parte da Divisão de Protocolo, Re-
gistro e Distribuição e do Núcleo 
de Gestão Documental passam a 
funcionar em novas instalações. 
A mudança da Seção de Distri-
buição, da Divisão de Protocolo, 
e da Seção de Malote, da Gestão 

Documental, começou na última 
sexta-feira. Segundo o diretor da 

Os servidores requisitados têm até 
a próxima quinta-feira (31) para 
entregar a declaração anual de que 
não recebem benefícios pelo órgão 
de origem. A Divisão de Folha de 
Pagamento lembra que o docu-
mento é importante para assegurar 
os benefícios de auxilio pré-escolar, 
transporte e alimentação. Caso o 
servidor não entregue o documen-
to terá os benefícios suspensos a 
partir da folha de junho, obedecen-
do à resolução nº 4/2008 do CJF. 
Mais informações pelo ramal 9784.

O mês do São João está perto e, 
para comemorar os festejos juni-
nos, a Associação dos Servidores 
da Justiça Federal no Estado de 
Pernambuco (Asserjufe) realiza 
o “Forró da Véia Cega” no dia 8 
de junho, às 21h. A festa será na 
sede da Associação, localizada no 
prédio 
da Seção 
Judiciária 
de Per-
nambuco, 
na Aveni-
da Recife, 
6250, e 
conta-
rá com 
música 
ao vivo, 
fogueira 
e muita 
diversão. As atrações musicais são 
Antonio Paulino e Banda e Adria-
no José e Banda. Mais informações 
com Cristiane, no ramal 9581.

Subsecretaria de Infaestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 
Vladislave Leite, o térreo da am-
pliação do TRF5 já foi ocupado 
por quatro unidades administra-
tivas: Subsecretaria de Material 
e Patrimônio; Subsecretaria de 
Recursos Extraordinários, Es-
peciais e Ordinários (SREEO); 
Seção de Distribuição e Seção 
de Malote. Outros setores serão 
transferidos em breve. 


