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Convite - O desembargador do Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco (TJPE), 
Fernando Cerqueira, e o jornalista Joe-
zil Barros realizaram visita institucional, 
na manhã da última terça-feira (14), ao 
presidente do TRF5, desembargador 
federal Vladimir Carvalho. Na ocasião, 
foi entregue o convite para a posse 
da nova mesa diretora do TJPE, que 
acontecerá no dia 3/2, às 15h. 
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Janeiro Branco: NAS recomenda 
leitura de cartilha sobre saúde mental 

Nova sede

de Janeiro

QUINTA

Aniversariantes

Solicitação de restituição de custas 
será realizada eletronicamente

á está disponível no site 
do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 
(www.trf5.jus.br) o novo 
sistema para restituição de 
custas judiciais e porte de 
remessa e retorno (quando 
se configurarem as hipóte-
ses de pagamento indevi-
do, em duplicidade ou em 
excesso, entre outros ca-
sos). Agora, todo o procedimento 
será realizado eletronicamente. 
O fluxo do processo de restitui-
ção também foi simplificado, com 
o objetivo de diminuir o tempo 
de devolução dos valores à par-
te interessada. Antes do sistema, 

J

Em uma ação de incentivo ao 
movimento Janeiro Branco, que 
promove a conscientização sobre 
saúde mental e a compreensão 
de temas como depressão e an-
siedade, o Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS) do TRF5 recomen-
da a leitura da cartilha “Saúde 

o usuário precisava imprimir um 
formulário, preenchê-lo e entregar 
o documento pessoalmente ao 
protocolo administrativo do Tribu-
nal ou das Seccionais. Com a in-
formatização do procedimento, é 
possível não só fazer a solicitação, 

como também juntar a docu-
mentação comprobatória,  por 
meio de um formulário web 
autoexplicativo. Após o envio 
do formulário, automaticamen-
te será aberto um processo 
administrativo no sistema SEI, 
que será encaminhado, tam-
bém de forma automática, à 
unidade responsável pela aná-
lise da documentação inicial.

Acesso – Para acessar o serviço, o 
usuário deve clicar em “Restituição 
de Custas”, na área “Serviços Pú-
blicos” (no canto superior direito 
da tela). Em breve, o serviço estará 
disponível também nos sites das 
Seções Judiciárias da 5ª Região.

mental e trabalho no Poder Ju-
diciário”, elaborada pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). A 
cartilha, enviada por e-mail aos 
servidores, esclarece dúvidas so-
bre fatores que contribuem para o 
adoecimento, principais tipos de 
transtornos mentais e promoção 

de saúde no trabalho, 
entre outros assuntos. 
Também traz dicas de 
hábitos saudáveis que 
podem melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, como a prática 
de atividades físicas e uma ali-
mentação mais equilibrada. 

A nova sede dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs) da Justiça Federal 
em Pernambuco, localizada na 
Avenida Mascarenhas de Moraes, 
nº 6211, Imbiribeira (próximo ao 
Aeroporto), já está em funciona-
mento. A unidade reúne as 14ª, 
15ª e 19ª Varas Federais, que antes 
funcionavam na Avenida Dantas 
Barreto, no centro do Recife. Em 
breve, as Varas de Jaboatão dos 
Guararapes e do Cabo de Santo 
Agostinho também funcionarão na 
Imbiribeira.
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