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Dia Internacional do Livro

Representantes do
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e do
Tribunal Regional
Federal (5ª Região)
discutiram, na quinta-
feira (18), ajustes no
Processo Judicial
Eletrônico (PJE), pro-
jeto que está sendo
elaborado em parceria pelos dois órgãos.
Além dos magistrados e servidores, que
representaram o Judiciário no processo,
o encontro realizado em Natal(RN)
reuniu os técnicos em informática que
desenvolvem o programa e servidores da
Justiça Federal no Rio Grande do Norte.
A empresa Infox iniciou a reunião

CNJ e TRF5 sugerem ajustes no
Processo Judicial eletrônico

Começa amanhã, no Conselho Nacional
de Justiça(CNJ), o 2º Fórum de Educação a
Distância do Poder Judiciário, que tem
como público-alvo 300 servidores do
Judiciário, além de convidados dos
Poderes Legislativo e Executivo e do
Ministério Público. Organizado pela
Coordenadoria de Gestão de Pessoas em
parceria com a Associação Brasileira de

Educação a Distância(ABED), o evento
terminará sexta-feira(26), e tem a
finalidade de difundir a metodologia de
Educação a Distância como ferramenta de
gestão e disseminação do conhecimento,
incentivar o compartilhamento de
conteúdos e proporcionar alternativas
para o desenvolvimento de pessoas, com
otimização de recursos públicos.

Os vencedores do Prêmio Innovare
2010 serão conhecidos durante a
solenidade de premiação marcada para
03 de dezembro, às 11 horas, no Salão
Branco, do edifício-sede do Supremo
Tribunal Federal. Os 25 membros que
compõem a Comissão Julgadora
estiveram reunidos, no Rio de Janeiro,
sexta-feira(19) para escolher os finalistas.
Cinco receberão o troféu principal e
outros dez, uma Menção Honrosa.
Estiveram presentes ministros Cezar
Peluso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia
Rocha, Dias Toffoli, Cesar Asfor Rocha, e o
presidente da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe), Gabriel Wedy.

Festa do Prêmio
Innovare será dia 3
de dezembro

fazendo uma simulação
do cadastramento de
um processo no sistema
que está desenvolvendo.
À medida que os
procedimentos eram
apresentados, os
representantes do CNJ
na reunião, o
conselheiro Walter

Nunes e os juízes auxiliares da
Presidência Marivaldo Dantas e José
Guilherme Werner, faziam seus
questionamentos. Uma das alterações
sugeridas à equipe técnica foi criar um
mecanismo que permita ao juiz ser
informado de toda movimentação dos
processos que ele quiser acompanhar.

Fórum de educação a distância reúne o Judiciário O artista plástico e restaurador de obras sacras,
Paulo Francisco, abriu exposição nesta segunda-feira
(22), no hall de entrada do TRF5 intitulada
“Fragmentos”. São 14 trabalhos de pintura em
acrílico e 14 pinturas sobre madeira de lei reciclada,
em que se utiliza da técnica de envelhecimento da
obra. Dentre os temas desenvolvidos pelo olindense
estão Jesus Cristo, a Virgem Maria, santos, arcanjos,
espírito santo, florais e natureza morta. A exposição
fica no TRF5 até o dia 10 de dezembro de 2010.

Paulo Francisco expõe Arte Sacra no Tribunal

O TRF5 assinou convênio com a
empresa de lazer Veneza Water Park
para esta temporada de verão. O
contrato de parceria dá direito aos
servidores da Justiça Federal a
aquisição promocional na compra
dos ingressos, desde que de posse do
crachá funcional. O bilhete que custa
normalmente R$ 68 poderá ser
adquirido por R$ 20, nos meses de
novembro, dezembro e fevereiro. No
mês de janeiro, o ingresso
promocional custará ao conveniado
R$ 25. Cada conveniado tem direito à
compra de 5 (cinco) bilhetes
promocionais a cada visita. A
temporada de verão do parque
aquático teve início no dia 04 de
setembro de 2010 e se estende até o
dia 13 de março de 2011.

Veneza Water Park
oferece lazer a
servidores


