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CJF autoriza pagamento de auxílio a dependente excepcional

Sapateiro

de Abril

SEGUNDA

Aniversariantes

Versão 4.0 do PJe-Mobile está 
disponível para atualização
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aplicativo do PJe-Mobile, 
utilizado por desembargado-

res federais do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 e 
juízes federais que atuam na Jus-
tiça Federal da 5ª Região, foi atu-
alizado para a versão 4.0. A versão 
atualizada traz como novidades 
a inclusão de tarefas do fluxo de 
execução fiscal, a possibilidade de 
editar os eventos de forma separa-
da do texto da minuta e mudanças 
na tela de consulta dos processos. 
Para atualizar o aplicativo, o usuá-
rio de dispositivos “Android” deve 
acessar a “Play Store”, localizar o 
ícone do PJe-Mobile e clicar no 
botão “atualizar”. Já quem utiliza 
aparelhos “IOS”, deve acessar o 
endereço “https://pje.trf5.jus.br/

O pje_mobile/”, clicar 
no botão “instalar” 
e aguardar a atua-
lização do aplica-
tivo.
Celeridade - A 
plataforma permite 
aos magistrados 
acessar os autos, 
editar minutas, as-
sinar documentos 
e lavrar acórdãos 
em processos que 
tramitam no siste-
ma PJe (Processo Judicial eletrô-
nico). O objetivo é tornar o traba-
lho mais célere, possibilitando o 
exercício de tarefas que possam 
ser executadas na tela de um 
tablet ou smartphone. A funcio-

Dependentes excepcionais de 
servidores da Justiça Federal 
têm direito a receber o auxílio 
pré-escolar. O Colegiado do 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF), na sessão ordinária do dia 

Teletrabalho: Mantendo a 
motivação em alta

nalidade do aplicativo é traduzida 
na prestação de um serviço mais 
efetivo e rápido à população usu-
ária dos equipamentos da Justiça 
Federal na área de abrangência 
jurisdicional do TRF5.

15 de abril, realizada em Brasília, 
autorizou o pagamento do auxí-
lio, na condição de o dependente 
frequentar estabelecimentos de 
ensino especializado ou regular 
que promova políticas de inclu-

são social. A decisão contemplou 
todos os níveis e modalidades de 
estabelecimento escolar, desde 
que o beneficiário preencha o re-
quisito da idade mental inferior a 
seis anos, atestada por junta mé-

dica oficial. A medida, que alte-
rou a Resolução CJF nº 04/2008, 
vai ao encontro da Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com De-
ficiência. (Com informações da 
Ascom/CJF).

Posse - Lucas Raphael de Oliveira 
Pereira e Silva, aprovado no último 
concurso público para servidores, 
tomou posse, na última terça-feira 
(16), no cargo de Analista Judiciá-
rio – Área Judiciária. Ele será lota-
do no Gabinete da Presidência. 

Indivíduos 
em tele-
trabalho 
podem 
ficar mo-
mentanea-
mente desmotivados e frustrados. 
Isso ocorrerá mais frequentemente 
quando o trabalho for mais monó-
tono. De fato, a relação monoto-
nia/frustração traz consequências 
para saúde do trabalhador, tais 
como: transtornos de atenção e do 
sono, cansaço e até acidentes de 
trabalho. Com a chance de organi-
zar as tarefas de modo autônomo, 
o teletrabalhador tem maior mar-
gem para evitar tais ocorrências. 
Isso pode ser conseguido diver-
sificando ao máximo as tarefas a 
serem realizadas ao longo da jor-
nada, alternando o ritmo e varian-
do a sequência de execução.

A partir des-
ta semana, 
o serviço de 
consertos e 
reparos de 
sapatos, que 
funciona no 
16º andar, 
será transferido para o local onde 
é instalada, semanalmente, a Feira 
de Orgânicos. A transferência se 
dá em razão de o referido espaço 
ser aberto e ventilado, conside-
rando que alguns materiais utili-
zados para o reparo de calçados 
possuem substâncias tóxicas. O 
serviço do sapateiro funciona de 
segunda a sexta, das 11h às 16h.


