
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Junho
de22Edição nº 1955

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

Desligue ou tire da tomada quan-
do não estiver usando um ele-

trodoméstico. A função standby  
consome de 15% a 40% da energia 

total de um aparelho.

SEXTA

Economia

O

Presidentes dos TRFs decidem adotar PJe desenvolvido 
pelo TRF5 em toda Justiça Federal

Creuza Maria Gomes de Aragão
Gab. Des. Fed. Margarida Cantarelli
Almira Maria Viana
Soservi
Walfrido Alexandre P. do Rego
Interfort

Sábado, dia 23 de junho

Juiz Federal  
Agapito Machado
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Juiz Federal Gustavo de 
Mendonça Gomes
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Joana D’arc Sampaio Barros
Divisão de Folha de Pagamento
Rita de Cássia R. Salviano de Macêdo
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho
Violeta Soriano da Costa e Silva
Subsecretaria de Recursos
Natália Cristina Ferreira da Silva
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano

Domingo, dia 24 de junho
Patrícia Morales Anastácio
Subsec. de Orçamento e Finanças
Maria Alice Pinto Giordano
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho
Joana Telma dos Santos Nascimento
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Jonatas Leão Vieira de Albuquerque
Gab. Des. Fed. Margarida Cantarelli
Elisabeth Monteiro Lobo
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre

Tabelas processuais em debate
Exames de tabelas processuais e os 
procedimentos tomados de forma 
inadequada nortearam o primeiro 
dia de discussões do Comitê Gestor 
das Tabelas Processuais da Justiça 
Federal (Cogetab), durante reu-
nião ocorrida na manhã de ontem, 
na ampliação do TRF5. A adoção 
dessa prática, no entender dos 
diretores das secretarias judiciárias 
de cada Tribunal Regional Federal 
(TRFs) e dos representantes da Jus-

O Pleno do TRF5 prestou uma 
homenagem ao Procurador 
Regional da República da 5ª 
Região, Francisco Rodrigues 
dos Santos Sobrinho, durante 
sua última sessão nesta Cor-
te, ocorrida na última quarta-
-feira (20). O procurador foi 
promovido ao cargo de Subpro-
curador da República. A sessão 
foi acompanhada também pelos 

Despedida

estagiários da Procuradoria Regio-
nal da República, pois Francisco 
Rodrigues coordena o estágio na 
área de Direito da PRR5.

corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, coordenou uma 

reunião realizada ontem (21), na 
sala do Conselho de Administração 
do TRF5, com o objetivo de conhe-
cer e debater o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) desenvolvido pelo 
TRF5. Participaram do encontro os 
presidentes de quatro tribunais re-
gionais federais do País: desembar-
gador federal Mário César Ribeiro 
(1ª região), desembargadora fede-
ral Maria Helena Cisne (2ª região), 
desembargador federal Newton de 

Lucca (3ª região) e desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima (5ª região). O TRF4 foi re-
presentado por Sergio Tejada, juiz 
federal e presidente da Comissão 
do PJe naquela região.  As dire-
toras Telma Motta, da Secretaria 
Judiciária, e Fernanda Montenegro, 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação, se encarregaram de 
apresentar a tramitação processual 
no PJe aos presidentes dos TRFs. 
Sistema nacional – Durante a 
reunião, ficou decidido que o PJe 
desenvolvido pelo TRF5 será ado-

tado por todos os tribu-
nais regionais federais, 
consideradas as especi-
ficidades de cada região 
e a interoperabilidade. 
Assim, caberá ao minis-
tro-corregedor assumir 
a interlocução com o 
CNJ, defendendo a im-
plementação nacional 
do sistema do TRF5, e coordenar a 
criação do “Núcleo de Tecnologia 
da Informação da Justiça Federal”.  
Como primeiro passo, uma comis-
são formada por gestores das áreas 

tiça Federal da 1ª instância, faz com 
que alguns processos permaneçam 
em aberto nos sites dos tribunais. 
No encontro, que será estendido 
até a tarde de hoje, os participantes 
vão aprofundar a discussão e apon-
tar as soluções para resolver essa 
deficiência. A reunião tem o propó-
sito de discutir ações para adequar 
as tabelas processuais da Justiça 
Federal às tabelas propostas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

de TI e judiciária dos cinco TRFs 
vão se reunir nos próximos dias 27 
e 28, no Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), em Brasília, para iniciar a 
criação do Núcleo de TI da JF. 


