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Produções literárias dos magistrados da 5ª Região ganham espaço próprio na Biblioteca do TRF5

Feira de orgânicos

de Setembro

QUINTA

Espaço Biblioteca

Aniversariantes

Remoção de juízes 
federais

Juízes federais participam de encontro 
sobre PJe 2.X 

O espaço reservado às produções 
literárias dos magistrados da 5ª 
Região foi inaugurado, na tarde 
de ontem (5/09), no Núcleo da 
Biblioteca, localizado na Amplia-
ção do edifício-sede do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5. Obras de desembargadores 

06/09
Brenda Mylena Jordão Pessoa Xavier
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
João Carlos Villela Dutra
Subsecretaria de Administração Predial
Adilson Bezerra da Silva
SERVIS

07/09
Evandro Luiz da Silva
Secretaria Administrativa

08/09
Luiz Cavalcanti de Arruda Filho
Subsecretaria de Precatório
Aldo Luiz Cordeiro e Silva
INDRA

09/09

Juiz Federal José Moreira da 
Silva Neto

SJPE
Aurea Beatriz Carvalho Dias
Gab. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel
Marcone Campelo
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

uízes federais da 5ª Região 
participaram, ontem (5/09), 

no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, de encontro sobre 
o sistema Processo Judicial Eletrô-
nico - PJe 2.X, que será utilizado 
pelos Juizados Especiais Federais. 
A juíza federal Cíntia Brunetta, co-
ordenadora do projeto de implan-
tação do novo sistema, apresentou 
as principais funcionalidades. O 
encontro prossegue até hoje, com 
a continuidade do treinamento dos 
juízes federais que utilizarão o PJe 
2.X ainda este ano. De acordo com 
Cíntia Brunetta, os encontros são 
importantes para o aprimoramen-
to do sistema. “Faremos reuniões 

federais que atuam ou atuaram no 
Tribunal e de juízes federais lota-
dos na 5ª Região estão expostas no 
local. Presidente da Corte, o de-
sembargador federal Manoel Erhar-
dt elogiou a iniciativa e o trabalho 
realizado pela equipe da Biblioteca. 
“As minhas palavras são de para-

estratégicas per-
manentemente, 
para pensar no 
sistema, na evo-
lução dele e nos 
próximos passos 
a serem dados”, 
ressaltou. Par-
ticiparam, ain-
da, gestores da 
Secretaria Judiciária e da Correge-
doria do TRF5. 
Novas tecnologias – O Busca 
Fácil, solução para a pesquisa de 
acórdãos, decisões e minutas no 
PJe, e o Portal Business Intelligence 
(BI) da 5ª Região e seus benefícios 
também foram apresentados pela 

béns ao Núcleo da Biblioteca e à 
sua diretora, a servidora Ísis Alva-
renga, por tão expressivo projeto. 
Este espaço é uma forma de de-
monstrar que o exercício da função 
judicante se compatibiliza, plena-
mente, com a produção acadêmi-
ca e com a vocação para diversos 

campos do conhecimento, den-
tre eles, inclusive, a literatura, 
de modo a evidenciar o valor 
intelectual dos magistrados que 
compõem a Justiça Federal de 
1º e 2º Graus”. Desembargado-
res do TRF5, diretores e servido-
res prestigiaram o momento. 

equipe da Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação (STI). O BI faz 
a leitura de vários sistemas como 
PJe, Esparta,Tebas, SARH, Fluxus, 
SEI, etc., identificando e analisando 
processos, dados e informações 
para tomada de decisões estratégi-
cas, táticas e financeiras. 

A feira de orgânicos, que normal-
mente é realizada às sextas-feiras, 
está acontecendo hoje, em razão do 
feriado nacional de amanhã (7/09), 
Dia da Independência do Brasil.

Ambientação para os novos 
servidores - Ao longo do dia de 
ontem (5), o Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH) promoveu uma ambienta-
ção para os servidores empossa-
dos na terça-feira (4/09), no TRF5. 
Informações sobre Direitos; Deve-
res e Comitê de Ética e Código de 
Conduta; Funpresp; e Adicional de 
Qualificação (AQ) foram repassadas 
pela equipe do NDRH. Já o organo-
grama do Poder Judiciário foi apre-
sentado pelo diretor-geral, Fábio 
Paiva, e pelo diretor da Subsecreta-
ria de Pessoal, Onaldo Mangueira.

O Pleno do TRF5 também apro-
vou, ontem (5/09), a remoção de 
três juízes federais, sendo dois da 
5ª para a 3ª Região, e um da 1ª 
para a 5ª Região, respectivamente, 
Priscila Galdini de Andrade, Felipe 
Graziano da Silva Turini e Hugo 
Sinvaldo Silva Gama Filho.


