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 Comando Militar do Nordeste 
(CMNE), no bairro do Curado, Orecebeu visita institucional de 

juízes federais da SJPE, no dia 04 de 
setembro. O encontro contou ainda com a 
presença do presidente do TRF5, Manoel 
de Oliveira Erhardt. Os magistrados 
foram recebidos pelo Comandante 
Militar do Nordeste, general Artur Costa 
Moura. 

20ª e 36ª varas federais digitalizam processos físicos permitidos

  

Saúde mental: TRF5 oferecerá acompanhamento 
psicológico para servidores e juízes da SJPE 

 

Presidente do TRF5 e juízes da JFPE visitam Comando Militar do Nordeste

 partir deste mês de setembro, 
o Núcleo de Assistência à ASaúde do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região (TRF5) passará 
a  o fe re c e r  a c o m p a n h a m e n t o  
psicológico para servidores e juízes 
da Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE). De acordo com a deliberação 
do Comitê de Gestão de Pessoas do 
TRF5 (COGESP), o interessado 

ntre os dias 28 de agosto e 1º de 
setembro, a 36ª vara federal  
digitalizou seus processos E

físicos, migrando-os para o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). Já a 
subseção de Salgueiro realizou a 
atividade entre os dias 21 e 25 de 
agosto, contando com a participação 
de toda a equipe da 20ª vara federal. 

onciliadores em formação do 
Cejusc da subseção de Petrolina 
irão participar do mutirão de C

audiências de conciliação no Cejusc do 
TJPE, também em Petrolina. O mutirão 
acontecerá durante todo o mês de 
setembro e há previsão de que sejam 
realizadas mais de 300 audiências. 
Iniciada com a realização do curso 
teórico, a parceria entre os dois Cejuscs 
agora se estende também para a fase do 
estágio supervisionado, visando 
possibilitar a realização de audiências 
em ambos os Centros e proporcionar 
uma experiência ainda mais proveitosa 
aos novos conciliadores. As demandas 
dos processos incluídos no mutirão 
serão cíveis, de família, comerciais e 
previdenciárias. Para o coordenador do 
Cejusc da Justiça Federal em Petrolina, 
juiz Arthur Napoleão Teixeira Filho, “é 
muito gratificante observar que essa 
parceria está dando certo e como a 
colaboração entre os dois órgãos irá 
contribuir para o aperfeiçoamento da 
formação dos novos conciliadores”. 

Cejusc de Petrolina integra 
mutirão de conciliação do TJPE

ara celebrar os 30 anos  da 7ª 
Vara Federal de Pernambuco 
instalada em 21 de maio de P

1987 (Provimento nº 323 do CJF), a 
magistrada titular, Ara Cárita Muniz 
da Silva Mascarenhas, juntamente 
com o diretor de Secretaria, Sergio 
Augusto Melo de Siqueira Vieira, e 
demais servidores, estagiários e 
terceirizados integrantes da unidade 
reuniram-se no último dia 15 de 
agosto. O encontro contou com a pre-

sença do desembargador federal Élio 
Wanderley Siqueira Filho, que foi 
titular da 7ª Vara por 16 anos, e de sua 
a s s e s s o ra  M a r i a  Ed u a rd a  d e  
Mendonça Barros, que também 
trabalhou na unidade por 15 anos. Na 
ocasião, a juíza federal Ara Cárita 
destacou que,  no dia  25/07,  
transcorreu um ano desde sua 
remoção para 7ª Vara, aproveitando 
então para agradecer a equipe que a 
acompanhou nessa mudança.

O NGP informa que o agendamento de 
férias referente ao período aquisitivo 
2017/2018 deverá ser encaminhado ao 
NGP até o dia 29/09/2017. A marcação 
de férias deverá ser realizada via Siste-
ma SARH-WEB, na intranet da JFPE, no 
mesmo local onde se visualiza o contra-
cheque. Assim, o servidor irá acessar o 
SARH-WEB, realizar o agendamento do 
(s) período (s) desejado (s) e informar 
no sistema a matrícula ou o nome do (a) 
diretor (a). Caso o servidor opte por 
digitar a matrícula de sua chefia, deve- 
rá colocar PE antes da matrícula (Ex: 
PE2819). O passo a passo para marca- 
ção e alteração de férias já foi disponi-
bilizado na intranet e no e-mail funci- 
onal dos servidores desde o mês de julho 
do corrente ano. O sistema SARH-WEB 
tem como parâmetros de aceitação para 
os pedidos de férias todo o conteúdo da 
Resolução 221/12 do CJF. Dessa forma, 
solicitações em desacordo com os 
dispositivos da resolução de férias não 
serão aceitas pelo sistema. Em caso de 
dúvidas, entrar em contato com Andréa 
do NGP no Ramal 6140.

Agendamento de férias 2017/2018
vai até o dia 29 de setembro

Agora, com seus acervos processuais 
disponíveis no PJe, as varas contribuem 
para facilitar o acesso à informação e 
m o d e r n i z a r  o  a n d a m e n to  d o s  
trabalhos da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE). A medida excluiu a 
migração para o Pje dos processos 
previstos na Resolução do Pleno do 
TRF5 de 12/07/2017. 

  

Comemoração: 7ª Vara Federal celebra 30 anos 

 deve efetuar seu agendamento 
através do telefone (81) 3425-
9296.  Após análise do caso, o 
psicólogo fará o encaminhamento a 
u m  p ro f i s s i o n a l  p a r t i c u l a r  
credenciado e que possui convênio 
com o Tribunal, permitindo ao 
servidor/magistrado pagar um 
va l o r  m a i s  a c e s s íve l  p e l a s  
consultas.
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