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Obrigatoriedade do uso do SEI chega à SJPB

Revista Jurídica 
da JFCE

de Junho

QUINTA

TRF Hoje comemora 3 mil edições
  iário de bordo, memória da 

Justiça Federal na 5ª Região 
e fonte de pesquisa da história do 
TRF5. Essas são apenas algumas 
das qualificações dadas ao jornal 
mural TRF Hoje, que chega à edi-
ção de nº 3.000, por magistrados e 
servidores. Os fatos que marcaram 
a história do Tribunal, a exemplo 
dos 25 anos de sua criação, posses 
de mesas diretoras, de magistra-
dos e servidores, atos da Presidên-
cia e administrativos, assim como 
gestos de solidariedade, como a 
divulgação de pedidos de doação 
de sangue, campanhas de arreca-
dação de alimentos, entre outros, 
viraram notícias pelas mãos da 
equipe da Divisão de Comunicação 
Social (DCS) do TRF5. Para celebrar 
o marco, a Comunicação Social fez 
uma edição especial, que narra e 
registra parte dessa história, com 
depoimentos de leitores, fontes e 

A partir de hoje (1º/06), o uso do 
Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI!) passa a ser obrigatório no 
âmbito da Seção Judiciária da 
Paraíba (SJPB). De acordo com o 
cronograma de implantação do sis-

tema, nos dias 6 e 7/06, pela manhã, 
a gestora nacional do SEI, Patrícia 
Valentina, vai apresentar, no TRF5, 
o módulo SEI Julgar, destinado ao 
julgamento de processos pelo Con-
selho de Administração desta Corte. 

JFAL e Assejuf/AL 
fazem campanha 
para ajudar vítimas 
das chuvas

Aniversariantes

Ainda no dia 7/06, às 13h, Patrícia 
fará palestra de apresentação do 
sistema na Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE). E nos dias 8 e 9/06, 
a equipe do TRF5 ministrará treina-
mento para os servidores multiplica-

colaboradores. A publicação, em 
tamanho gigante, está exposta no 
hall de entrada do TRF5.
História - Lançado no dia 14 de 
abril de 2004, durante a presidên-
cia da desembargadora federal 
Margarida Cantarelli, a ideia do 
jornal mural surgiu a partir de uma 
solicitação da desembargadora 
de criar um novo meio, capaz de 

(01/06) Quinta-feira
Maria Olívia Maciel Farias 
Subsecretaria de Pessoal
Rodrigo Pereira da Cunha 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Josenilton Oliveira da Cunha 
LEON SOUSA

(02/06) Sexta-feira
Juiz Federal João Bosco 

Medeiros de Souza
SJPB

Juíza Federal Gisele Chaves 
Sampaio Alcântara

SJCE

Ricardo César Almeida da Silva 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Rodrigo Torres Pereira de Sousa 
Gab. Des. Federal Edilson Pereira N. 
Júnior
Érika de Souza do Ó 
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira

(03/06) Sábado
Geraldo Ferreira de Lima Júnior 
Subsecretaria de Controle Interno
Anderson Philipe Correia Frazão 
Coordenação dos Juizados Especais 
Federais
Reginaldo Patrício de Araújo  
SERVIS SEGURANÇA

(04/06) Domingo
Josefa de Lima Ferreira 
Gab. Des. Federal Paulo Roberto Lima
Gabrielle do Nascimento Cunha Vieira
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Isabella Neves Barbosa do Rêgo 
Núcleo de Coord. de Assessoria Jurídica

Em solidariedade e sensíveis aos 
problemas das famílias desa-
brigadas e desalojadas pelas 
chuvas em Alagoas, juízes e 
servidores da Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL), em parceria com 
Associação dos Servidores da 
JFAL (Assejuf/AL), iniciaram uma 
campanha para arrecadar dona-
tivos: roupas, calçados, água mi-
neral, alimentos não perecíveis, 
entre outros. Saiba mais: www.
jfal.jus.br (Com informações da 
ASCOM/JFAL)

promover a comunicação interna. 
De lá para cá, o mural se tornou o 
principal veículo de divulgação dos 
fatos do Tribunal, configurando-se, 
também, como uma importante 
memória da instituição. Essa his-
tória completa pode ser acessada 
na Intranet e no site do Tribunal, 
na área da Comunicação Social/
Imprensa.

dores da SJPE. A obrigatoriedade do 
uso do SEI! na SJPE deve ocorrer até 
o fim do mês de junho. O cronogra-
ma de implantação do sistema será 
concluído em agosto, com a inclu-
são da Seção Judiciária do Ceará. 

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
lança, em comemoração aos 50 
anos de sua reinstalação, a Revista 
Jurídica da Justiça Federal no Ceará 
(RJFCE). A publicação é  semestral 
e destinada à divulgação de artigos 
científicos sobre temas relaciona-
dos com as matérias de competên-
cia da Justiça Federal e adminis-
tração da Justiça no Brasil. O prazo 
para a submissão de artigos termi-
na no dia 30/06. Mais informações: 
www.jfce.jus.br.


