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PJeOffice será implantado neste sábado

de Agosto

QUINTA

Novos elevadores serão inaugurados 
na próxima segunda 

partir da próxima segunda-
-feira (7), serão reabertos 

os três elevadores que estão em 
obras no edifício-sede do Tribunal 
Regional Federal 5ª Região – TRF5. 
A troca dos equipamentos, ini-
ciada em janeiro deste ano, teve 
como principal objetivo a mo-
dernização dos ascensores e traz 
diversos ganhos para a institui-
ção, como a economia de energia 
elétrica, a redução de falhas e pa-
ralisações e mais segurança para 
o usuário, além de maior otimiza-
ção na utilização dos elevadores. 
A substituição durou pouco mais 
de seis meses, como havia sido 
previsto no cronograma físico-

Aniversariantes

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 vai implantar, no 
próximo sábado (5), o PJeOffice, 
aplicativo disponibilizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para assinatura eletrônica 
de documentos e processos em 
modo offline, por meio de certi-

-financeiro. 
Novas obras - Os 
outros três ele-
vadores, hoje em 
funcionamento, 
também serão 
brevemente inter-
ditados, assim que 
estes novos forem 
liberados para uso. 
A data prevista 
para conclusão 
final dos serviços é o dia 2 de abril 
de 2018, porém a Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP) e a empresa contra-
tada trabalham para a antecipa-
ção deste prazo. O investimento 

ao usuário, ao fazer o login, assinar 
vários documentos, sem a neces-
sidade de informar o PIN diversas 
vezes, tendo garantida a validade 
jurídica dos seus arquivos e proces-
sos. A expectativa é que grandes 
usuários do PJe, como escritórios, 
procuradorias e Advocacia Geral da 

ficação digital. Em razão disso, o 
sistema Processo Judicial eletrô-
nico (PJe) ficará indisponível em 
toda a Justiça Federal na 5ª Re-
gião, das 4h às 6h da manhã. Com 
o novo software, a gestão dos pro-
cessos na 5ª Região deve ser oti-
mizada, pois o PJeOffice possibilita 

total da obra, que ao todo soma 
nove elevadores, sendo dois novos 
instalados na Ampliação e sete 
modernizados na sede, foi de cer-
ca de R$ 5 milhões, empenhados 
para este fim desde 2015.

Quinta (03/08)
Rafaela Maria de Aguiar Cavalcanti 
Gab. Des. Fed. Paulo Cordeiro
Ariana Calheiros de Oliveira 
VIRTUS 

Sexta (04/08)
Juiz Federal  

Glêdison Marques Fernandes
SJCE

Patrícia Machado Motta 
Gab Des Fed Cid Marconi G de Souza

Sábado(05/08)
Juíza Federal  

Karla de Almeida Miranda Maia
SJCE

Sérgio Caetano da Silva 
Divisão da 4ª Turma
Anamaria Dionísio de Oliveira Araújo 
Diretoria Geral
Luiz Carlos Targino Dantas 
Diretoria Geral
Terezinha Ana Chagas de Sales 
VIRTUS

Domingo (06/08)
Cláudia Pessoa T de Lyra Costa 
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Vicente Masip Y Quintas 
Gab. Des. Fed. Leonardo Carvalho
Adilson José da Silva 
VIRTUS
Izabella Clementino O. T. Rabelo 
SERVIS

Falamos de depressão para carac-
terizar diferentes situações de tris-
teza, mas, quando o médico afirma 
que alguém está com o diagnós-
tico de depressão, ele quer dizer 
que o indivíduo tem uma doença. 
Os sintomas mais frequentes são: 
sentimentos de tristeza e culpa, 
desamparo, inutilidade, falta de 
esperança, insônia, transtornos do 
sono, dificuldades de concentra-
ção, ansiedade e fadiga. Essa pa-
tologia tem elevada frequência na 
população e gera enormes custos 
individuais, econômicos e sociais. 
Ela pode afetar qualquer pessoa, 
independente de raça, gênero e 
nível socioeconômico. Além disso, 
a sua incidência está aumentando 
expressivamente em todas as faixas 
etárias. Tanto é que, em 2030, ela 
será a principal causa de invalidez, 
segundo projeções da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).  Por 
essas razões, atualmente, a divul-
gação de informações sobre esse 
mal se tornou indispensável. O 
conhecimento pode ajudar o pa-
ciente a buscar ajuda profissional 

União (AGU), conquistem maior 
praticidade na utilização do PJe, 
devido ao ganho de tempo e 
racionalização do trabalho. 

mais cedo e a lidar melhor com as 
manifestações da doença em si ou 
nos outros. 

Série: Conversando sobre depressão


