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continuar oferecendo um serviço de 
qualidade aos jurisdicionados. O 
atendimento ao público no local segue 
das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
Vale lembrar ainda que o antigo prédio 
dos Juizados Especiais Federais (JEFs), 
que funcionava no Centro,  será 

O Pleno do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5) aprovou, no dia 2 de 
março, o vitaliciamento de cinco juízes 
federais da SJPE: Felipe Mota Pimentel 
de Oliveira, Liz Corrêa de Azevedo, Isaac 
Batista de Carvalho Neto, Heloísa Silva 
de Melo e Marco Antônio Mendes de 
Araújo Filho. A lista completa do 
vitaliciamento também inclui outros 
nove juízes federais da 5ª Região.

TRF5 aprova vitaliciamento
de cinco juízes da SJPE

JFPE com novo sistema de 
Gestão Patrimonial

 Semana da mulher comemorada com palestra sobre moda no ambiente corporativo  

Garanhuns unifica atendimento no bairro de Heliópolis  

O TRF5, visando atender as normas de 
controle e aperfeiçoamento da gestão 
patrimonial nas Seções e Subseções, está 
implantando um novo sistema de 
controle patrimonial. Com a denomina- 
ção de GEAFIN (GESTÃO ADMINISTRA- 
TIVA E FINANCEIRA) o sistema foi 
implantado, inicialmente, no TRF5, em 
seguida nesta SJPE e em toda 5ª Região. 
Tem como objetivo principal atribuir o 
controle das entradas e saídas dos bens 
permanentes aos servidores, denomi- 
nados detentores de carga, os quais 
terão o controle dos bens permanentes 
lotados no setor sob sua responsabili- 
dade. Cada detentor de carga terá acesso 
ao sistema permitindo com que sejam 
registradas as entradas e saídas de bens 
permanentes dos setores sob sua 
responsabilidade. Os detentores serão 
treinados pelo servidor do Patrimônio 
Murilo Teles, que irá a cada usuário, 
individualmente, proceder à orientação. 
Importante salientar que o GEAFIN foi 
desenvolvido e se encontra em 
funcionamento no TRF4. Detentor de 
carga – Diretores de Varas/Núcleos, 
Secretários das TRs, ou servidor indi- 
cado por eles, e Supervisores dos Setores 
que terão a atribuição de registrar as 
entradas e saídas, solicitar material, bem 
como controlar os bens permanentes 
utilizados nos trabalhos dos setores sob 
a sua responsabilidade. Início do 
treinamento – A partir de 14/03, 
começando por setores da SECAD, em 
seguida, nas unidades da sede, e por fim, 
n a s  u n i d a d e s  f o r a  d a  s e d e .

 Associação dos Juízes Federais 
da 5ª Região (Rejufe), nesta 
segunda-feira (14), inaugurou, A

na sala da Rejufe, no 9º andar do edifício-
sede da JFPE, o Memorial dos ex-
presidentes e ex-diretores, com o 
objetivo de resgatar a história dos 21 
anos de existência da instituição. A tarde 
também foi marcada pelo  lançamento da 
1ª Edição da revista de cultura “Além da 
Toga”, composta por obras artísticas 
(literárias e fotográficas) de autoria de 

magistrados da 5ª Região. Durante o 
lançamento da revista, o atual 
presidente da Rejufe, juiz federal  
Antônio José de Carvalho Araújo 
ressaltou a importância de uma revista 
d e  c u l t u r a  p r o d u z i d a  p e l o s  
magistrados da 5ª Região. “Estamos no 
Nordeste, onde o viés cultural é muito 
idealizado. Rico em poesia, música, 
cordel, o próprio carnaval, a análise 
sensível das desigualdades sociais. 
Essa é uma revista inteiramente nossa.”

Subseção de Garanhuns passou 
a funcionar em um único 
e n d e r e ç o ,  o u  s e j a ,  o  A

atendimento das 23ª e a 32ª Varas 
(onde funciona o Juizado Especial 
Federal - JEFs) está unificado na Rua 
Vital Brasil, nº 44, no bairro de 

Heliópolis. O atendimento no novo local 
já iniciou na segunda-feira (07 de 
março). Essa mudança foi mais uma 
medida tomada pela Direção do Foro 
com vistas à redução de gastos na Seção 
Judiciária de Pernambuco, objetivando 
atravessar a crise econômica e 

 Rejufe inaugura Memorial e lança revista cultural "Além da Toga”

ervidoras da JFPE se reuniram para 
uma conversa descontraída sobre a smoda no ambiente de trabalho. O 

encontro fez parte da homenagem à 
semana da mulher, promovida pela Dire- 
ção do Foro, e contou com a apresentação 
da consultora de moda da FBV Gabriela 
Teixeira. Durante o evento, Gabriela tirou 
dúvidas das servidoras e deu dicas de 
como se vestir bem para o ambiente 
profissional, sem deixar de lado o conforto 
e o estilo próprio. “A moda está 
diretamente ligada às mudanças cíclicas

desativado e os jurisdicionados que 
precisarem de atendimento jurisdicional 
em Garanhuns devem comparecer 
apenas ao prédio da Justiça Federal em 
Pernambuco situado no bairro de 
Heliópolis. Mais informações por meio do 
telefone (87) 3762-8600.    

na sociedade, assim como as mudanças 
nas artes, na literatura”, explicou a con- 
sultora que também deu sugestões sobre 
etiqueta social e a melhor maquiagem 
para o trabalho. Para Mª do Carmo Lima, 
que atua no setor de RH da JFPE, as instru- 
ções foram valiosas. “Agora vou tentar 
aproveitar as ótimas dicas que a profes- 
sora deu. Um exemplo foi em relação ao 
uso de sapatilhas, que sempre usei, 
mesmo com receio de não estar adequa- 
da. Agora sei que posso usar combinan- 
do com as peças certas”, comentou.

Estagiários: Comprovante de 
matrícula até 31/03

O Setor de Estágio comunica aos 
estudantes que a entrega dos compro- 
vantes de matrícula referente ao semes- 
tre letivo 2016.1 deve ser realizada até o 
dia 31 de março. Nos casos em que o 
estagiário esteja lotado em local distin- 
to da sede - subseções ou JEFs - o 
documento poderá ser digitalizado e 
enviado via e-mail, devendo o original 
ser encaminhado, posteriormente, via 
malote. No entanto, nos comprovantes 
em que houver código de verificação de 
autenticidade pela web, não haverá 
necessidade de envio do original. 
Deverão constar no documento os 
seguintes dados: o período da matrícula 
(2016.1), assinatura e carimbo da 
instituição de ensino.
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