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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A Esmafe5 informa que estão
à disposição dos participantes os
certificados dos eventos de capacitação,
ocorridos em 2008. Estão disponíveis
comprovantes de participação no debate
sobre “Repercussão Geral”, com a juíza
federal Taís Schilling; no seminário
“Aspectos Importantes da Reforma do
Código de Processo Penal pelas Leis
11.690/08 e 11.719/08”, e na palestra do
Professor Pelayo Ariel Labrada com o
tema “La Motivación en Los Organismos
Judiciales”. Os interessados devem se
dirigir à secretaria da Esmafe5 (2º andar
do Anexo I). Informações: 9826.

Entrega de
certificados na
Esmafe5

A Biblioteca do TRF5 infor-
ma que ainda está receben-
do doações de livros, que
não sejam da área jurídica,
para ampliar o acervo do
“Clube do Livro”. A cam-
panha de arrecadação de
novos títulos foi deflagrada
em novembro passado.
Nesse período, muitos ser-

Clube do Livro aceita doações para ampliar acervo
vidores atenderam ao apelo
da Biblioteca que conta
atualmente com mais de 150
obras literárias, entre poesias,
romances, ficções e crônicas.
Os livros, depois de cataloga-
dos e identificados por assun-
to, são emprestados aos ser-
vidores por 30 dias.
Informações: 9451 e 9452.

A Subsecretaria de Material e Patrimônio
lembra aos servidores do TRF5 que a
confecção de carimbos pode ser
solicitada através de memorando dirigido
à SMP.  A medida é necessária ao
cumprimento da Resolução nº 27 (13/12/
2006), que trata da formalização dos
processos administrativos. Maiores
informações: 9353.

Confecção de carimbos
deve ser solicitada à SMP

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário deve
digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

O Gabinete da Revista do TRF5, dispo-
nibilizou na Internet o “Índice Geral da
Revista de Jurisprudência”. O compên-
dio reúne todos os índices sistemáticos
das 75 edições que já foram publicadas.
O Índice, atualizado a cada nova publica-
ção, funciona como ferramenta de pes-
quisas para os operadores de Direito.
Basta acessar o link ‘Revista”, no site
www.trf5.jus.br . Informações: 9813.

Revista de Jurisprudência
do TRF5 na Internet

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

Informações: 9581.

Asserjufe

A Secretaria Adminis-
trativa promove, nos
dias 12 e 13 de feve-
reiro, um seminário
sobre o Programa de
Gestão Documental,
referente à legislação e
estratégias de implan-
tação e classificação dos documentos
administrativos. De acordo com os
diretores Vladislave Leite (Secretaria
Administrativa) e Roseana Faneco (Nú-
cleo de Gestão Documental), o seminário
faz parte do programa de treinamento dos
servidores desta Corte, visando à implan-

tação do Sistema
Fluxus. O evento será
realizado por meio de
palestras e oficinas. A
palestra de abertura
será ministrada pela
diretora do Centro de
Estudos do Conselho

da Justiça Federal, Neide Sordi, na Sala
das Turmas, enquanto a oficina para
estudo do programa e da legislação
arquivística e gestão documental será
comandada pela diretora administrativa da
Justiça Federal do Rio de Janeiro,
Patrícia Longhi, no auditório da Esmafe5.

TRF5 promove seminário sobre
Programa de Gestão Documental

Roseana Faneco e
Vladislave Leite


