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Aniversariantes

09 Junho

TERÇA
Segunda, 8 de junho
Alessandra Maria Leal de Medeiros
Informática

Maria das Montanhas Pereira Barros
Administração Predial

Terça, 9 de junho
Daiane Barbosa de Farias
Orçamento e Finanças

Luiz Alberto Gurgel abre curso
sobre Direito Informacional
Aspectos técnicos e jurídicos de uma
revolução tecnológica, bem como o
impacto de novas tecnologias no coti-
diano do Poder Judiciário, estão na
pauta do curso “O Direito na Socieda-
de Informacional”, que acontece até
amanhã, numa promoção do Tribunal e
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região. Na solenidade de abertura, às
10h desta segunda-feira, o de-
sembargador federal Luiz Alber-
to Gurgel de Faria (presidente
do TRF5) destacou a importân-
cia da Informática como “ferra-
menta indispensável à agilidade
da prestação jurisdicional” e
lembrou que o “Superior Tribu-
nal de Justiça realiza, hoje, a pri-
meira distribuição eletrônica de
processos digitalizados”. Duran-
te a palestra inaugural “Proces-
so Eletrônico, o juiz federal Wal-
ter Nunes Júnior (Doutor em Di-
reito e membro do Conselho Nacional de
Justiça) enfatizou que “o sistema proces-
sual simplificado evita a burocratização,
que consome cerca de 70% do tempo
gasto com um processo”. À tarde, os
professores Adriano Lorena (Doutor em
Ciência da Computação, professor da

Comitê de Obras
reúne-se na
5ª Região
O TRF da 5ª Região vai
sediar, nesta terça e quarta-
feira, a reunião do Comitê
Técnico de Obras (CTO) do Conselho da
Justiça Federal. O encontro será realizado
pela manhã e à tarde, na sede da
Esmafe5 (Anexo I). Composição de cus-
tos, guia de obras e o mapeamento dos
processos relativos às obras da Justiça
Federal serão discutidos na reunião do
Comitê, coordenado pelo CJF e compos-
to por integrantes do Conselho e dos cin-
co Tribunais Regionais Federais. O TRF5
é representado pelos servidores Antônio
Carlos Pernambuco e Alexandre Nader.

Comemoração pelos
20 anos do TRF5

O 20º aniversário de instalação do TRF5,
ocorrido em março deste ano, será lem-
brado com uma festa de adesão, previs-
ta para o mês de outubro, junto com as
comemorações da Semana do Servidor.
Servidores desta Corte criaram uma co-
missão para organizar a festa e elabora-
ram uma enquete na Intranet para saber
a opinião e o grau de interesse dos cole-
gas. Os interessados devem se apressar
porque as inscrições serão limitadas. Informa-
ções: 9282 (Cida) ou 9020 (Clara).

Cadastramento de
crachás para servidores
A Divisão de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (DIAP) lembra aos servido-
res desta Corte que a Editoração Eletrô-
nica só confecciona os crachás. O ca-
dastramento dos novatos ou recadastra-
mento dos antigos é de responsabilidade
da DIAP. Para agendar o cadastramento
e obter outras informações, procurar Pe-
dro Alexandre (Setor de Eletromecânica),
ramal 9444.

UFRPE) e Cláudio Brandão (Pós-doutor
e professor da UFPE) abordaram os te-
mas “Inteligência Artificial e o Direito” e
“Crimes Cibernéticos no Direito Compa-
rado”. As aulas seguem até amanhã, na
sede da Esmafe5 , com transmissão si-
multânea para as Seções vinculadas.

Doação de sangue
O servidor Marcelo Lapenda solicita
a doação de sangue ao IHENE, em

nome de Maria Clementina Lapenda,
internada no Hospital Português.


