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TERÇA

O
Desembargador Paulo Cordeiro preside 
sua última reunião da TRU

Aposentadoria

PJe para ações penais: TRF5 e JFPE promovem treinamento para advogados

Novos servidores

coordenador dos 
Juizados Especiais 

Federais na 5ª Região, 
desembargador federal 
Paulo Cordeiro, presi-
diu, ontem (13), à tar-
de, no Pleno do Tribu-
nal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, sua 
última sessão na Tur-
ma Regional de Uniformização de 
Jurisprudência dos Juizados Espe-
ciais Federais da 5ª Região (TRU), 
na qual foram julgados 51 pro-
cessos. O magistrado irá compor, 
como corregedor-regional, a nova 
mesa diretora do TRF5 durante o 
biênio 2017-2019. Enquanto este-
ve à frente da coordenadoria do 
TRU, no biênio 2015/2017, Paulo 

Aniversariantes

Juíza Federal Danielle 
Macedo Peixoto de Carvalho

SJCE – Fortaleza

José Fabiano Silva Barbosa 
Divisão de Protocolo e Distribuição
Josaías Gomes dos Santos 
LEON SOUSA

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, em parceria com 
a Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE), promove, na próxima 
quinta (16), das 9h às 11h, no 
edifício-sede da JFPE, no bairro 
do Jiquiá, um treinamento sobre 

as funcionalidades relativas ao  
sistema Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe), destinado a advogados 
que atuam na área penal. Com a 
obrigatoriedade do PJe para as 
ações penais, a partir de 20 de 
março, se encerra o ciclo de im-

Entrega de convites – Os 
desembargadores federais 
Manoel Erhardt (3º da esq. 
para dir), Cid Marconi (1º 
à dir.) e Paulo Cordeiro (1º 
à esq.), eleitos, respectiva-
mente, presidente, vice-
-presidente e corregedor-
-regional do TRF5 para o 
biênio 2017-2019, foram 
entregar, ontem (13), o 
convite de posse da mesa 
diretora ao presidente, vice-presi-
dente e corregedor-eleitoral do TRE, 
respectivamente, desembargadores 
eleitorais Antônio Carlos Alves da 
Silva (3º da dir. para a esq.), Luiz 

plantação do processo eletrônico, e todas as 
novas ações dirigidas à JFPE deverão ser pro-
postas por este meio, com exceção dos Jui-
zados Especiais Federais Cíveis, que utilizam 
o sistema Creta. A inscrição é gratuita e deve 
ser feita até hoje (14/03). Mais informações na 
página da JFPE na internet: www.jfpe.jus.br. 

Cordeiro presidiu oito sessões, 
julgando um total de 262 proces-
sos, entre os quais, incidentes de 
uniformização. Participaram da 
sessão os juízes federais que pre-
sidem as Turmas Recursais: Carlos 
Wagner Dias Ferreira (TR/RN), 
André Dias Fernandes (3ª TR/CE), 
Bianor Arruda Bezerra Neto (TR/
PB), José Eduardo de Melo Vilar 

O Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ/CJF) realiza, na próxima sexta 
(17), das 14h às 16h, debates so-
bre aposentadoria, destinados a 
magistrados e servidores do Con-
selho e da Justiça Federal (CJF) e 
de instituições convidadas, no au-
ditório do Conselho. O evento tem 
o objetivo de apresentar as princi-
pais modificações propostas pelo 
governo sobre aposentadoria e 
fazer uma reflexão sobre como se 
preparar para uma aposentadoria 
“de verdade”. O evento será trans-
mitido ao vivo para magistrados e 
servidores da Justiça Federal pelo 
canal do CJF no YouTube: www.
youtube.com/cjf.

Filho (1ª TR/CE), 
Gustavo Melo 
Barbosa (2ª 
TR/CE), Kylce 
Anne Pereira 
Collier de Men-
donça (2ª TR/
PE), Sérgio de 
Abreu Brito (TR/
AL), Paulo Ro-

berto Parca de Pinho (1ª TR/PE), 
Joaquim Lustosa Filho (3ª TR/PE) e 
Marcos Antônio Garapa de Carva-
lho (TR/SE). 
Despedida – Ao encerrar a sessão, 
o desembargador federal Paulo 
Cordeiro agradeceu o empenho de 
todos, ressaltando que foram dois 
anos de um trabalho “muito profí-
cuo, de grande enriquecimento”.

Carlos de Barros Figueiredo (2º à 
dir.) e José Henrique Coelho Dias 
da Silva (2º à esq.). A solenidade de 
posse será realizada no dia 3/04, às 
17h, no Pleno do TRF5.

Amanhã (15), às 17h, o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, dará posse 
a técnicos judiciários aprovados 
no concurso público realizado em 
2012. A validade do certame para 
os cargos de técnico expirou on-
tem (13/03), e para os analistas 
judiciários, em janeiro deste ano.


