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Aniversariantes
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Gab. Des. Marcelo Navarro

Roberto da Silva Lima
Soservi

Outubro

Um vídeo sobre
a trajetória do
desembargador
federal Ubaldo
Cavalcante foi
exibido ontem,
no Salão do
Pleno, na
abertura do
seminário
Processo
Administrativo
Virtual, pro-
movido pelo
TRF5 em
homenagem ao magistrado que inicia a
aposentadoria na próxima semana. Além
do homenageado, compuseram a mesa
desta sessão o presidente em exercício
do TRF5, desembargador Paulo Gadelha,
e os palestrantes, desembargador fede-
ral Manoel Erhardt (professor da UFPE) e
o analista do Tribunal de Contas da União
Claudson Adôrno. Para falar sobre a
“Importância do Processo Administrativo”,
o palestrante Manoel Erhardt fez uma
revisão dos princípios do processo
administrativo identificando diferenças
em relação ao processo judicial.
Ressaltou a preservação de direitos e a

segurança como vir-
tudes do processo
virtual, que confere
mais eficiência às
decisões. Em segui-
da, foi realizada a
palestra “Processo
Eletrônico Adminis-

trativo do TCU” pelo analista do Tri-
bunal de Contas da União, Claudson
Costa Adorno, que citou algumas
vantagens do novo sistema, como a
redução de custos com papel e
tonner, maior agilidade e qualidade na
instrução e tramitação de documen-

tos, além de facilidade de acesso e
compartilhamento de documentos.

Processo Administrativo Virtual
é debatido no TRF da 5ª Região

O renomado jurista argentino Pelayo Ariel Labrada vai ministrar
hoje, às 17h, na Sala das Turmas, a palestra Motivação nos
Organismos Judiciais, promovida pela Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5). O conferencista é
magistrado aposentado e professor dos cursos de pós-
graduação da Universidad de Cuyo (Mendoza) e da
Universidad de San Martin-Fundesi (Buenos Aires).

Motivação nos Organismos Judiciais
é tema de palestra no Tribunal

A solenidade de formatura da segunda
turma de Tele Sala do Ensino Funda-
mental será realizada nesta terça-feira,
a partir das 16h, no auditório da
Esmafe5. Durante a cerimônia, os 24
formandos (terceirizados do TRF5)
farão uma homenagem especial à
professora do supletivo, Jussara
Freitas. As aulas são promovidas pelo
TRF5 em parceria com a Secretaria
de Educação de Pernambuco, sob a
supervisão do NDRH.

Formatura da Tele Sala

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

O presidente  do
TRF5,
desembargador
federal José
Baptista de Almeida
Filho abriu, ontem,
o seminário Os
Vinte Anos da
Constituição
Federal de 1988 e
os Três Anos da Justiça Federal em
Sobral. O evento acontece em Sobral
(CE), no auditório da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA). O
seminário prossegue hoje e terá o
desembargador federal Francisco Wildo
como um dos palestrantes.

Presidente do TRF5
participa de seminário
em Sobral


