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Aniversariantes
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Dia da Instituição do
Direito de Voto à Mulher

O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
proferiu palestra sobre o desenvolvimento
do sistema de processo judicial eletrôni-
co, que será utilizado em todo o País com
a expansão do Sistema Creta. Promovido

Luiz Alberto profere palestra
sobre processo eletrônico

pela Câmara Americana de
Comércio para o Brasil (Amcham/
Recife), o encontro foi realizado, na
última quinta-feira, no restaurante
Spettus. O magistrado também
falou da implantação do projeto
Justiça na Era Virtual, ocorrida no
início de agosto, em iniciativa que
visa à eliminação do processo físico

(em papel), representando maior
agilidade e redução de custos no trâmite
processual. O desembargador destacou
que o TRF5 foi o primeiro Tribunal
Regional Federal a enviar processos
online ao Superior Tribunal de Justiça.

Para elaborar a proposta do mapa estraté-
gico da Justiça Federal da 5ª Região, os
técnicos de planejamento do TRF5
Juliene Tenório, Magnus Medeiros e Luiz
Targino promoveram, semana passada,
reuniões do Comitê Regional do Planeja-
mento Estratégico, também composto por
supervisores de planejamento e integra-
ção regional das Seções Judiciárias vincu-
ladas. Representando o Conselho da Jus-
tiça Federal, o servidor Carlos Teixeira
(Secretaria de Desenvolvimento Institucio-
nal do CJF) participou do evento com o
objetivo de auxiliar o programa de expan-
são do treinamento para os Tribunais Re-
gionais Federais. As atividades desenvol-
vidas, que ainda incluíram treinamento
para formação de instrutores em Gestão
de Projetos com o servidor Robson Godoi
(Subsecretaria de Informática), fazem
parte das ações desenvolvidas pelo TRF5
para alcançar a Meta 1 do Conselho
Nacional de Justiça, de elaborar o planeja-
mento estratégico até o final deste ano.

Comitê elabora
mapa estratégico

Nesta quarta-feira, no edifício-sede do Tribunal, o
desembargador federal Francisco de Queiroz Cavalcanti
lançará o livro “O Novo Regime Jurídico do Mandado de
Segurança” (MP Editora). Magistrados e servidores da
Justiça Federal, estudantes e professores universitários,
além de profissionais do Direito da Região deverão
prestigiar o lançamento editorial, que ocorrerá às 18h30,
no foyer do Pleno do TRF5.

Francisco Cavalcanti lança livro
sobre Mandado de Segurança

Nos dias 3 e 17 de novembro, a 9ª Va-
ra da Justiça Federal no Ceará (JFCE)
promoverá leilão judicial de bens mó-
veis e imóveis, avaliados entre R$ 3 mil
e R$ 2,7 milhões. O leilão será realiza-
do, às 13h, no auditório do edifício-
sede da Seção Judiciária do Ceará,
em Fortaleza. Pessoas físicas e jurí-
dicas poderão participar do leilão que
reunirá apartamentos, casas, terrenos,
televisores, telas de arte, carros,
motos, caminhões, dentre outros. A
lista completa dos bens (especifica-
ção, localização, área, benfeitorias)
poderá ser consultada no edital,
disponível no site www.jfce.jus.br.

JFCE realiza
leilão judicial

Até a próxima quinta-feira, haverá urnas
eletrônicas fixas no hall do TRF5 para a
eleição da nova diretoria do Sintrajuf/PE
para o triênio 2009/2012.

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Eleição para Sintrajuf/PE


