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Juíza Federal Gisele Maria 
da Silva Araújo Leite 
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O

Natal sem Lágrimas

Servidora da Divisão de Comunicação 
Social participa do FestCine 2014

Confraternização 
do TRF5 

Troca de extintores 
de incêndio 

Nova Tabela de Temporalidade já está 
disponível na Intranet

Da esquerda para a direita:
Graça Barza, Joana Carolina,  

Pedro Henrique e Adriana Rocha

Núcleo de Gestão 
Documental do Tri-

bunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informa 
que já está disponível na 
Intranet o novo Plano de 
Classificação e Tabela de 
Temporalidade (PCTT). Fo-
ram feitas algumas altera-
ções em relação à última 
atualização, ocorrida em 
setembro de 2010. A atualização 
é importante para saber quanto 
tempo o documento vai ficar no 
setor (arquivo corrente), depois de 
arquivado, e por quanto tempo fi-
cará na Seção de Arquivo, antes de 
ser eliminado, ou se é de guarda 
permanente. 

Patrimônio Cultural - De acordo 
com a diretora do Núcleo de Ges-
tão Documental, Lúcia Carvalho, 
uma licença para tratamento de 
saúde, por exemplo, fica no Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS) 
por 5 anos e depois tem que ser 
preservado na Seção de Arquivo 

por 95 anos. “A planta de constru-
ção do edifício-sede do TRF5 é de 
guarda permanente”. O artigo 62 
da Lei 9605/98 prevê que é crime 
contra o Ordenamento Urbano 
e o Patrimônio Cultural destruir, 
inutilizar ou deteriorar bem espe-
cialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial; 
arquivo, registro, museu, bibliote-
ca, instalação científica ou similar 
protegido por lei, ato administrati-
vo ou decisão judicial. A Resolução 
318/2014, do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), dispõe sobre o Pro-
grama de Gestão Documental e 
também sobre a memória da Justi-
ça Federal, revogando a Resolução 
23/2008”, ressaltou Lúcia Carvalho.

O Grupo Humanizar, formado por 
profissionais do Espaço Renascer 
de Terapias Holísticas, já iniciou a 
campanha “Natal sem Lágrimas”.  
A iniciativa tem o objetivo de 
fazer a festa de Natal de crianças 

de 2 a 8 anos de idade, vítimas de 
violência doméstica e/ou sexual ou 
abandono ou que se encontram em 
situação de vulnerabilidade, mo-
radoras de diversos abrigos locais 
Para contribuir, os servidores po-

dem doar roupas, sapatos, brin-
quedos, produtos de higiene ou 
material escolar, no Espaço Renas-
cer (16º andar do edifício-sede). 
Mais informações: (81) 9245-4783 
/ 9650-7560 / 9245-5585.

A supervisora de 
Audiovisual da 
Divisão de Co-
municação Social 
do TRF5, Juliana 
Galvão, está par-
ticipando da 16ª 
Edição do Festival 
de Curtas Pernam-
bucanos – FestCine 
2014, na categoria 
Mostra Competi-
tiva de formação, 
com o documentário “Amentas”. 
Organizado pela Prefeitura do 
Recife, o festival reúne, no Cine-

ma São Luiz, no perí-
odo de 1/12 a 6/12, 
diversos curtas-me-
tragens nas mais di-
ferentes categorias. A 
decisão dos projetos 
vencedores das com-
petições será publica-
da nos Diários Oficiais 
do Estado de Pernam-
buco e do município 
do Recife até o dia 
(12/12). Para conferir 

o documentário, a exibição será 
hoje, a partir das 19h, no Cinema 
São Luiz, na Boa Vista.

As senhas para a festa de con-
fraternização de fim de ano do 
TRF5 poderão ser adquiridas até 
o próximo dia 15/12, no Núcleo 
de Cerimonial, no 15º andar do 
edifício-sede do Tribunal. O even-
to será realizado no dia 17/12, a 
partir das 19h30, no restaurante 
Spettus - Boa Viagem. A taxa de 
adesão será de R$ 80 para magis-
trados, servidores e estagiários, e 
de R$ 90 para acompanhantes. 

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) está realizando a troca e 
recarga dos extintores de incêndio 
do edifício-sede, da ampliação e 
dos anexos do TRF5. De acordo 
com a SAE, já foram trocados 193 
extintores. Nesta semana, mais 10 
serão substituídos, o que totaliza 
203 extintores em condições segu-
ras de uso. A iniciativa visa ao cum-
primento das normas de prevenção 
e combate ao incêndio, além da 
obtenção do atestado de regulari-
dade junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar de Pernambuco. 


