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TERÇA

O
TRF5 disponibiliza jurisprudência do PJe

Desembargadores do TRF5 prestigiam comemorações dos 191 anos do TJPE
AJG

Estacionamento
para motos

DG promove  
reunião com chefes 
de gabinete

Aniversariantes

Juiz Federal 
Ubiratan de Couto Maurício

SJPE 

Nivaldo da Costa Vasco Filho
Gabinete da Revista
Lenice Farias Barbosa de Carvalho
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Rosivandro Alves de Assis
Subsecretaria de Pessoal
Fernando dos Santos Pereira
INTERFORTNúcleo de Jurisprudên-

cia, vinculado à Secreta-
ria Judiciária do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5, informa que já está 
disponível no site do Tribunal 
a jurisprudência dos proces-
sos judiciais eletrônicos (PJe). 
Mais de 800 processos já fo-
ram incluídos. De acordo com 
o diretor do Núcleo de Juris-
prudência, Roberto Amancio, 
diariamente há a inclusão de 
novos processos. “O PJe não 
é publicado no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região, 
portanto, nesse tipo de consulta 

não aparecem o campo publica-
ções e a aba inteiro teor”, ressalta 
Roberto.  

Os desembargadores federais 
Margarida Cantarelli e Luiz Al-
berto Gurgel de Faria represen-
taram o TRF5, ontem, em dois 
eventos que fazem parte das 
comemorações dos 191 anos do 
Tribunal de Justiça de Pernam-
buco (TJPE): um ciclo de pales-
tras e a entrega do Grão Colar 
de Alta Distinção da Medalha do 
Mérito Judiciário Desembarga-

dor Joaquim Nunes Machado aos 
ministros Luiz Fux (STF) e Paulo 

de Tarso Sanseverino (STJ). Hoje, 
dia do aniversário do TJPE, haverá 

Os servidores e terceirizados 
agora contam com estaciona-
mento exclusivo para motos na 
ampliação do TRF5. As cerca de 
30 vagas já estão demarcadas 
e já passaram a ser utilizadas. 
De acordo com o diretor da 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial do Tri-
bunal (SIAP), Vladislave Leite, a 
Lei Municipal nº 16.176/96, art. 
76, de Uso e Ocupação do Solo 
do Recife, prevê que o local não 
possui as dimensões necessá-
rias para que sejam realizadas 
manobras com veículos sobre 
quatro rodas, daí a área ter sido 
destinada a motos.

A Diretoria Geral está convocando 
os chefes de gabinete para a reu-
nião que será realizada amanhã, 
das 15h às 16h30, na sala de reu-
niões da Presidência desta Corte, 
no 15º andar. De acordo com o 
diretor-geral, João do Carmo Bo-
telho Falcão, na pauta, o plano de 
saúde, frequência de servidores, 
uso de crachás, entre outros as-
suntos.

Consulta - Para distinguir o 
eletrônico do físico, o primei-
ro tem o número do processo 
iniciado a partir de 0800, além 
da indicação “PJe” no campo 
“Observações”. Para consultar 
matéria relativa ao PJe, basta 
acessar o site www.trf5.jus.br, 
clicar em “Jurisprudência”, que 
fica no menu “Serviços públi-
cos”, do lado direito da página 
do TRF5. No campo “Pesquisa 
livre”, o usuário deve digitar o 
assunto desejado, seguido da 

palavra PJe. Como exemplo, pode-
-se digitar a expressão: Licença-
-Prêmio PJe.

Os servidores do TRF5 André Re-
mígio, Jany Rocha e Ricardo César 
participam, até hoje, da reunião 
sobre o sistema de Assistência Ju-
diciária Gratuita (AJG), na sede da 
Seção Judiciária de Santa Catarina. 
O encontro tem como objetivo a 
discussão da minuta de resolução 
e avaliação de prioridades no de-
senvolvimento do sistema AJG.

uma missa em Ação de Graças, 
às 9h, na Igreja da Ordem Tercei-
ra de São Francisco, na Rua do 
Imperador, Bairro de Santo Antô-
nio; seguida por entrega de me-
dalhas e diplomas. Amanhã, às 
17h, haverá, no Salão dos Passos 
Perdidos do Palácio da Justiça, a 
entrega dos prêmios aos servido-
res que venceram o concurso de 
fotografia promovido pelo TJPE.


