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Inscrições para Dia das Crianças seguem até o dia 03/10

de Setembro

QUINTA

TRF5 debate melhorias no PJe com
usuários do MPF e da advocacia pública

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região – TRF5, desem-
bargador federal Manoel 
Erhardt, reuniu-se, ontem 
pela manhã (13), com re-
presentantes do Ministério 
Público Federal (MPF), da 
Fazenda Nacional (FN), da 
Advocacia Geral da União 
(AGU), da Procuradoria Regional 
Federal (PRF), do Banco Central, 
da Caixa Econômica Federal e 
da Defensoria Pública da União 
(DPU) para debater melhorias no 
Processo Judicial eletrônico (PJe). 
De acordo com o presidente do 
TRF5, a audiência, proposta pelas 

Mesa Redonda

Aniversariantes

Servidores e terceirizados que 
tenham filhos até 10 anos de 
idade já podem inscrever as 
crianças para participar de uma 
tarde bastante especial que será 
promovida pelo TRF5, em come-
moração ao Dia das Crianças. As 
inscrições para confirmar pre-

instituições usuárias do sistema, 
faz parte da política de gover-
nança do PJe implantada pelo 
TRF5, por meio do Ato nº 384, 
de 20/09/2016, que constituiu o 
Comitê Gestor do PJe, presidido 
pelo desembargador federal Ru-
bens Canuto, também presente à 

sença na programação seguem 
até o dia 3/10 e devem ser fei-
tas no Cerimonial, no 15º andar 
do Tribunal. O evento acontece 
no dia 9/10, das 14h às 17h, no 
foyer do Pleno. Exposições de 
produções artísticas das crianças, 
sessão de cinema, espetáculo de 

(14/09) quinta

Juíza Federal Maria Júlia 
Tavares do Carmo P. Nunes

SJRN

Zilo Rodrigues da Silva 
Seção de Malotes
Hugo Fernandes Alves da Silva 
LANLINK

(15/09) sexta

Romero Portela Mota 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Roberto Cipriano da Silva 
SERVIS

(17/09) domingo

Cristina Maria Pinheiro de Melo Verçosa
Diretoria Geral
Drielly Rosanne de Albuquerque Silva 
MPS

mágica, miniestúdio de fotografia 
e lanche estão entre as ativida-
des que vão animar a tarde dos 
pequenos. Os pais que quiserem 
expor as produções artísticas de 
seus filhos devem trazer os ma-
teriais também até o dia 3/10 e 
entregá-los no Cerimonial.

reunião. Em pauta, pro-
blemas recentes apresen-
tados pelo PJe. Participa-
ram, ainda, a juíza federal 
auxiliar da Presidência, 
Joana Carolina Lins Pe-
reira, o diretor-geral do 
TRF5, Fábio Paiva, as 
diretoras da Secretaria 
Judiciária e da Subsecre-

taria de Tecnologia da Informação 
(STI), Telma Motta e Fernanda 
Montenegro, respectivamente, e o 
diretor da Divisão de Desenvolvi-
mento de Sistemas (STI), Laureano 
Montarroyos. 
Prioridade – Na ocasião, Manoel 
Erhardt garantiu que estão sendo 

Será realizada hoje 
(14), das 15h30 
às 17h30, na sala 
Capibaribe, no 1º 
andar do TRF5, 
mesa redonda que 
vai discutir o tema “Conversando 
sobre depressão e trabalho”. Estão 
previstas a realização de duas pa-
lestras: “A dimensão do trabalho 
na clínica com o paciente de-
pressivo”, ministrada pelo médico 
José Francisco de Albuquerque, 
e “A possibilidade do nexo causal 

entre o assédio moral e orga-
nizacional e depressão”, com o 
médico Dimas Soares Gonçalves. 
A iniciativa, aberta a todos, faz 
parte do programa de ações do 
TRF5 para a campanha do Setem-
bro Amarelo, que é voltada para 
a prevenção do suicídio.

feitos investimentos no sistema, 
enfatizando que o aprimoramento 
do PJe é um dos principais pro-
jetos da atual gestão, a despeito 
dos cortes orçamentários. “Nós 
temos uma carência imensa de 
pessoal da área de Tecnologia da 
Informação, apenas dois servido-
res do quadro, contudo, estamos 
envidando esforços e investindo 
recursos, dentro da legalidade, 
para reforçar a infraestrutura e 
aperfeiçoar o sistema. Trata-se de 
uma prioridade da gestão, a ser 
deixada como legado dessa admi-
nistração”, assegurou. 


