
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Josie Marja, Lara Lagioia, 
Jéssica Xavier, Fernanda Farinha e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

de Abril10

Edição nº 2139
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

Aniversariantes

QUARTA

O

Certidão de Intimação disponível no PJe 
Estágio na JFPE

Setores fazem mudança de andar 

Presidente realiza reunião com diretores 
e vices de Foro A DG (acima) voltou a funcionar no 8º andar e a Comunicação está no 6º.

Juiz Federal Fernando 
Escrivani Stefaniu

SJSE

Victor Muritiba Pereira de Lima
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano
Regina Coeli P. Tenório da Silva
MPS

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, 

desembargador federal Francisco 
Wildo, realizou, ontem, a primeira 
reunião com diretores e vice-dire-
tores de Foro das seis seções judi-
ciárias dos estados sob sua juris-
dição, com o objetivo de discutir o 
orçamento de 2013 e a proposta 
orçamentária para 2014; instalação 
de varas federais em 2013 e 2014, 
além da previsão de datas para as 
referidas instalações. Participaram 
do encontro os juízes federais Fre-
derico Azevedo e Élio Wanderley 
de Siqueira (SJPE); Helena Delgado 
Fialho Moreira e Rudival Gama do 
Nascimento (SJPB); Janilson Bezerra 
e Manuel Maia (SJRN);  Leonardo 
Resende e Bruno Leonardo Carrá 
(SJCE); André Granja e Rubens Ca-
nuto  (SJAL) e  Carlos Rebêlo Júnior 
e  Edmilson da Silva Pimenta (SJSE). 
Pauta - O debate também incluiu a 
expansão do Processo Judicial ele-
trônico (PJe) para todas as varas das 
seccionais, com possibilidade de 
execução até o final do ano. Duran-
te a reunião, o presidente destacou 

a importância 
dos Juiza-
dos Especiais 
Federais (JEFs) 
e da interio-
rização da 
Justiça Fede-
ral. Francisco 
Wildo finalizou a reunião solicitan-
do a colaboração e o principio de 
lealdade dos magistrados. Também 
estiveram presentes os diretores 
João Botelho (Diretoria Geral), Tel-
ma Motta (Secretaria Judiciária), 
Sebastião Campelo (Subsecretaria 

de Orçamento, Finanças e Conta-
bilidade), Fernanda Montenegro 
(Subsecretaria de Tecnologia da In-
formação) e Laureano Montarroyos 
(Desenvolvimento de Sistemas), 
além do assessor jurídico da Presi-
dência, André de Lyra.

A Secretaria Judiciária informa 
que já é possível gerar a Certidão 
de Intimação pelo sistema de 
Processo Judicial eletrônico – PJe. 
Esta função auxilia na interposição 
de Agravos de Instrumentos, que 
serve como documento de com-
provação. Para gerar a certidão, 
deve-se entrar no sistema do PJe 

e clicar no ícone “Ver Detalhes”, 
em seguida, na aba “Expedien-
tes”. Caso a certidão já tiver sido 
gerada, aparecerá um ícone que 
possibilitará a impressão. Após a 
geração, a certidão passará a fa-
zer parte do grid de documentos 
do processo e ficará disponível, 
também, para download.

Desde ontem, a 
Diretoria Geral 
voltou a funcio-
nar no 8º andar 
do edifício-sede 
do TRF5. A DG 
estava atendendo 
provisoriamente 
no sexto andar, 
enquanto a área 
estava sendo 
reformada. Já a 
Divisão de Co-
municação Social 
(DCS), que funcio-
nava no 15º, está 
temporariamente 
instalada no 6º 
andar, lado sul. 
A Comunicação 
aguarda a conclu-
são da reforma de 
salas no 4º andar, 
onde ficará defi-
nitivamente ins-
talada. Oportunamente, o setor informa que, caso algum ramal da 
DCS ainda não esteja funcionando, o contato deve ser feito atra-
vés do e-mail comunicacaosocial@trf5.jus.br.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) está com inscrições abertas 
para seleção de estagiários de ní-
vel superior. No total, são 48 vagas 
destinadas a estudantes de Admi-
nistração, Biblioteconomia, Ciências 
Contábeis, Direito, Engenharia Civil, 
Jornalismo e Informática. As ins-
crições serão realizadas até o dia 
16/04, exclusivamente pela internet, 
através do site www.sustente.org.br.


