
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social
Redação: Christine Matos, Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Felipe Oliveira, Juliana Aguiar, Jennifer Albuquerque e Sarah Porto
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528

Edição nº 3211
www.trf5.jus.br

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

Roberta Mariz e
Ananda Barcellos  

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

4
     



Biblioteca do TRF5 inaugura espaço para obras de 
magistrados da 5ª Região

Novos servidores

TRE/PE

Setembro Amarelo

de Setembro

TERÇA Aniversariantes

FOTO: ASCOM/JFCE

Solenidade na JFCE marca implantação 
do sistema PJe 2.X na 5ª Região

Será inaugurado, amanhã (5/09), 
às 17h, na Biblioteca do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, um espaço reservado às 
produções literárias dos magis-
trados da 5ª Região. O acervo 
é formado por obras dos de-
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ma solenidade realizada na 
tarde de ontem (3/09), no 

edifício-sede da Justiça Federal no 
Ceará (JFCE), em Fortaleza, mar-
cou oficialmente a implantação do 
Sistema Processo Judicial Eletrôni-
co - PJe 2.X  na 5ª Região. O siste-
ma, coordenado pela juíza federal 
Cíntia Brunetta, titular da 35ª Vara 
Federal do Ceará, substituirá o 
Creta nos Juizados Especiais Fede-
rais e passará a ser utilizado como 
piloto em oito varas federais, até 
dezembro deste ano. A cerimônia, 
capitaneada pelo diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Ceará, juiz 

sembargadores que compõem o 
Tribunal e daqueles que já atuaram 
nesta Corte, bem como dos juízes 
federais das seções judiciárias da 
5ª Região. No local ainda é possí-
vel conferir pastas contendo publi-
cações (artigos de jornais e revis-

tas) produzidas ao longo dos anos pelos 
atuais desembargadores do TRF5.  Os 
interessados em conhecer a produção 
literária dos magistrados podem visitar o 
Núcleo de Biblioteca, localizado na ex-
pansão do edifício-sede, no horário de 
funcionamento do Tribunal. 

federal José 
Eduardo de 
Melo Vilar 
Filho, contou 
com as pre-
senças dos 
desembarga-
dores federais 
Manoel Erhar-
dt, presiden-
te do TRF5; 
Cid Marconi, 
vice-presidente da Corte; Paulo 
Cordeiro, corregedor-regional; 
Élio Siqueira Filho, coordenador 
dos Juizados Especiais Federais; 

e Rubens Canuto, coordenador 
do Comitê Gestor do PJe da 5ª 
Região, além de juízes federais e 
servidores. 

Serão empossados, hoje, às 16h, 
na Presidência do TRF5, cinco 
dos seis novos servidores no-
meados para a sede do Tribunal. 
Serão três para o cargo de Ana-
lista Judiciário – Área Apoio Es-
pecializado, nas especialidades 
Contadoria e Informática (um 
para Desenvolvimento e outro 
para Infraestrutura), e dois para 
o de Técnico Judiciário – Área 
Administrativa.

A Diretoria Geral do TRF5 informa 
que o Tribunal Regional Eleitoral 
de Pernambuco (TRE/PE) está ofer-
tando duas funções comissionadas 
(FC1) para servidores do TRF5 ou 
da Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), mediante redistribuição de 
cargos. A disponibilidade é imediata 
para diversos setores daquela Cor-
te. Para mais informações, os inte-
ressados deverão procurar a Subse-
cretaria de Pessoal, ramal 9330.

Reunião - A im-
plantação do PJe 
2.X na 5ª Região é 
um dos pontos da 
pauta da reunião 
que será realiza-
da amanhã (5) e 
quinta-feira (6).
Cintia Brunetta fará 
a apresentação 
do PJe 2.X para os 
juízes federais das 

oito varas federais que usarão o 
sistema. Na ocasião, os magistra-
dos farão um breve treinamento.

Uma das ações do Núcleo 
de Assistência à Saúde 
(NAS) no mês dedicado à 
prevenção do suicídio no 
País é a publicação do 
folder “Suicídio, saber, 
agir e prevenir”, em banner da 
Intranet do TRF5. O Setembro 
Amarelo chama a atenção para a 
importância do apoio profissional 
e familiar em casos de depressão, 
um mal silencioso que é a causa 
de morte de 32 pessoas por dia 
no Brasil. Para acessar o material 
informativo da campanha basta 
clicar no banner inserido no lado 
direito da Intranet.


