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Usuários do Creta podem se cadastrar a distância
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Aniversariantes

de Março

SEGUNDA Novo CPC

Juiz Federal Felipe Mota 
Pimentel de Oliveira

SJPE – Serra Talhada

Ednaldo Vieira de Oliveira
Gabinete da Presidência
Gabriela Gonçalves Bueno
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Ítalo Cirne de Azevêdo Melo
Gabinete da Presidência
Marilene Vicente dos Santos
Soservi - Limpeza

Biblioteca faz
aquisição de livros 
sobre novo CPC

TRF5 sem expediente a partir desta quarta
presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5, desembargador federal Ro-
gério Fialho Moreira, assinou o Ato 
nº 30/2016, no qual institui que, 
do dia 23 a 27 de março (quarta 
a domingo), em virtude do feria-
do da Semana Santa, não haverá 
expediente nesta Corte. Por este 
motivo, os prazos processuais que 
se iniciem ou se completem nes-
ses dias serão prorrogados para o 
primeiro dia útil subsequente, 28 
de março, segunda-feira. O Ato, 
que também o obedece ao Arti-
go 62 da Lei n. 5.010 de 1966, foi 
divulgado no Diário Eletrônico da 
Justiça Federal da 5ª Região do dia 
21 de janeiro. 

Plantão - O do-
cumento esta-
belece que nos 
dias de feriado 
e pontos facul-
tativos, durante 
os quais não há 
expediente no 
Tribunal, funcio-
nará o Plantão 
Judiciário, que, 
na ocasião, terá 
como plantonista 
o desembargador 
federal Carlos Re-
bêlo Júnior. O atendimento será 
efetuado, preferencialmente, pelo 
telefone (81) 98726.6053. As peti-
ções em processos físicos podem 

Os advogados interessados em 
utilizar o Processo Eletrônico dos 
Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, o Creta, já podem se 
cadastrar a distância. De acordo 
com a Resolução n.º 03/2016 do 
TRF5, que dispõe sobre o creden-
ciamento, os advogados que esti-
verem em Seção Judiciária diver-

sa da que pretende atuar poderão 
comparecer a qualquer unidade da 
Justiça Federal, para fins da identifi-
cação presencial prevista no art. 2º, 
§ 1º, da Lei nº 11.419/2006, muni-
dos do termo de compromisso pre-
enchido e assinado e com cópias 
da carteira de identificação da OAB 
e do CPF. Depois de registrado no 

sistema, o usuário receberá, 
por e-mail, senha de acesso 
individual e intransferível.  A 
Resolução n.º 03/2016 do 
TRF5 está disponível no site 
da Corte (www.trf5.jus.br), 
na aba “Institucional”, em 
seguida “Biblioteca” e, por 
fim, “Legislação”.

ser entregues na recepção do 
edifício sede do Tribunal ou en-
viadas pelo fax (81) 3425.9766.

O novo Código 
de Processo Civil 
(CPC) foi tema do 
IV Ciclo de Pales-
tras, promovido, 
na última sexta-
-feira (18), pela 
Escola Superior da Magistratura 
do Ceará (Esmec). O evento con-
tou com a participação de magis-
trados como palestrantes, entre 
os quais, o vice-presidente do 
TRF5, desembargador federal Ro-
berto Machado,  e o ministro do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Raul Araújo Filho. “O IV Ciclo de 
Palestras sobre o Novo Código 
de Processo Civil” teve entre os 
coordenadores científicos o juiz 
federal auxiliar da Presidência do 
TRF5, Leonardo Resende Martins.

Com a vigência do novo Código 
de Processo Civil (CPC), a Biblio-
teca do TRF5 adquiriu 11 novos 
livros de Processo Civil de acordo 
com o novo CPC. As publicações 
já se encontram na Biblioteca e 
estão em processo de catalogação. 
A partir desta semana, os livros já 
poderão ser emprestados.

Ao término do expediente, desli-
gue o computador, inclusive o mo-

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

total de um aparelho.

Economize Energia


