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SEGUNDA

Diretores das áreas administrativa e
judiciária do Tribunal participaram do
curso “Formação e Qualificação de
Chefias no Âmbito Disciplinar”,
ministrado pelo consultor Léo da Silva,
especialista em Gestão Governamental.
As aulas aconteceram nos dias 24 e 25
de setembro, das 8h30 às 18h, na sede
da Esmafe5. O curso faz parte do
Programa Nacional de Capacitação/PNC.

Qualificação
de Chefias

Representantes do
Conselho Nacional
de Justiça (CNJ)
reuniram-se, na
última quinta-feira,
com as diretoras
do TRF5 Telma
Motta (Secretaria
Judiciária) e Fernanda Montenegro
(Subsecretaria de Informática) para tratar
sobre o projeto de expansão do Sistema
Creta, que deverá ser implantado em todo
o País. O encontro serviu para dar segui-
mento ao acordo de cooperação técnica,
firmado este mês entre o CNJ e os cinco
Tribunais Regionais Federais (TRFs),
visando o desenvolvimento do sistema de
processo judicial eletrônico que será

usado em todos os
procedimentos
judiciais. A idéia é
uniformizar os pro-
cedimentos com
base no projeto de
expansão do
sistema Creta,

utilizado pela Justiça Federal da 5ª
Região, desenvolvido pela Subsecretaria
de Informática do TRF5, que deverá
compartilhar aos representantes do CNJ
informações para criação e manutenção
do sistema. Além do juiz Paulo Cristóvão,
participaram da reunião os diretores de
Informática do CNJ Olívio Balbino,
Francisco Araújo Filho, Declieux Dantas,
Eliane Vieira e Rosfran Borges.

Inovações e pontos mais significativos
da lei que regulamenta o uso de manda-
do de segurança, individual e coletivo,
serão abordados hoje, a partir das 14h,
na Sala das Turmas, pelo juiz federal
Francisco Antônio de Barros e Silva Neto
(21ª Vara-PE, professor e doutor em
Processo Civil). O magistrado fará um
comparativo entre a lei anterior e a atual,

Mandado de Segurança é tema de curso

Equipe do CNJ debate projeto
de expansão do Sistema Creta

esclarecendo servidores desta Corte
sobre as principais mudanças na legis-
lação. O curso “A Nova Lei do Mandado
de Segurança (Lei nº 12.016/2009)” é
promovido pelo Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos do TRF5,
com o objetivo de capacitar os funcioná-
rios da área jurídica lotados nos Gabine-
tes e na Secretaria Judiciária desta Corte.

Para atualizar o cadastro dos servidores
que recebem o auxílio-transporte, a
Seção de Programas e Benefícios
disponibilizou uma ficha de cadastramento
na página da Intranet (SETORES). Até o
dia 30 de setembro, o beneficiário deverá
preencher a ficha e entregar junto com
uma cópia do comprovante de residência
atualizado. Informações: 9889 ou 9864.

Auxílio-transporte

Equipes de Arquitetura e Engenharia
do Conselho da Justiça Federal  e do
TRF5 participaram, ontem, de uma
reunião no edifício-sede desta Corte.
O grupo do CJF veio acompanhar a
elaboração do projeto de ocupação
das dependências do prédio vizinho,
onde funciona a Caixa Econômica
Federal. Junto com a equipe da DIAP,
os visitantes verificaram in loco o
espaço onde, futuramente, deverá
funcionar o novo Anexo do Tribunal. No
final, as arquitetas  Claudia Patterson,
Michelly Bomfim e Mônica Antunes,
além do engenheiro Lúcio Castelo
Branco visitaram o presidente do TRF5
Luiz Alberto Gurgel.
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