
www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.brJornal Mural Diário Produzido pela

Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1514

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

2SEGUNDA
Agosto

Aniversariantes

TRF5 próximo de um milhão de
processos eletrônicos nos JEFs

Juiz federal André Dias
Fernandes
SJCE

Zélia Maria Pinheiro D’Almeida Lins
Divisão de Folha de Pagamento

Ariobaldo Melo dos Santos
VIP/Segurança

Concurso de Monografias sobre decisões judiciais

Sessões de fotos para o
Dia dos Pais

STJ fará sessão
amanhã para
escolher nova Mesa

O Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5)  está
prestes a atingir a marca de
um milhão de processos
eletrônicos nos Juizados Es-
peciais Federais (JEFs). O sis-
tema CRETA, que permite a
tramitação virtual de ações
dos Juizados, conta com cerca de um mi-
lhão processos em seu banco de dados.
Com o CRETA, todas as fases do procedi-
mento podem ser realizadas virtualmente,
proporcionando uma maior segurança à
tramitação, porque tudo estará arquivado
nos servidores do TRF5. A implantação da
ferramenta garante ainda maior transpa-

rência à atividade judicial, já que o pro-
cesso digital pode ser acessado pelas par-
tes em qualquer lugar do planeta, através
da Internet. O número de processos
eletrônicos que tramitam nos JEFs de
Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Sergipe pode ser con-
ferido no site doTRF5.

O Pleno do Superior Tribunal de
Justiça (STJ)
se reúne
amanhã (3),
a partir das
17h30, para
eleger o
novo presi-
dente e vice-presidente para o biênio
2010/2012. A eleição acontece trinta dias
antes do término do mandato do ministro
presidente Cesar Asfor Rocha. Ainda nesta
sessão, será decidida a indicação para o
cargo de corregedor do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). O Regimento Interno
do STJ prevê que a eleição seja realizada
com a presença de, pelo menos, dois ter-
ços dos membros do Tribunal.

Magistrados, membros do Ministério Pú-
blico e advogados podem participar do
Concurso Internacional de Monografias,
promovido pela Comissão Ibero-ameri-
cana de Ética Judicial (CIEJ). Os interes-
sados têm até 31 de agosto para
efetuarem a inscrição de seus trabalhos,
que deverão enfocar o tema Princípio da
Motivação das Decisões Judiciais. O regu-
lamento e o cronograma do concurso

destinado a membros dos poderes judi-
ciais que integram a Cúpula Judicial
Ibero-americana podem ser consultados
pelo endereço eletrônico www.cidej.org.
Os trabalhos devem ser identificados por
pseudônimo e encaminhados, por meio
físico ou digital, até 31 de agosto de
2010 ao gabinete do ministro Ari
Pargendler, vice-presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Acontecem hoje e
amanhã(3) as sessões

de fotografias
dos servidores
do TRF5 com
seus filhos,
como parte

do Projeto
Pais TRF5 2010,

que inclui a oportunidade dos pais come-
morarem o seu dia em família. As fotos
podem ser feitas no estúdio montado no
Espaço do Servidor, no 16º andar deste
TRF5, devendo o agendamento ser efe-
tuado pelo ramal 9051, de 13h às 18h.
Confraternize com seus filhos registrando
esse momento importante.

Peixe: proteção comprovada
Cientistas da Universidade da

Califórnia, nos Estados Unidos, consta-
taram que o óleo de peixes como o

salmão, sardinha e atum pode proteger os
pacientes que já sofreram um infarto. Os

pesquisadores acreditam que o ácido graxo
ômega 3, nutriente presente no óleo de

peixe, combate o estresse oxidativo, reação
química que ataca as células.

Festival Chopin/
Schumann
Hoje, às 20h, no Teatro de Santa Isabel,
as cantoras líricas Gabriele Pace(soprano)
e Adriana Clis(meso-soprano) se apre-
sentam no Festival Chopin/Schumann,
intitulado Música Permanente Através do
Tempo, promovido pela Companhia Edi-
tora de Pernambuco(Cepe). Elas interpre-
tam músicas de Schumann, acompanha-
das pelo pianista Gilberto Tivelli.


