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Aniversariantes

QUINTA

O

TRF5 será responsável por publicação do Diário 
Eletrônico de toda 5ª Região

Rosângela Denise V. S. Amarante
Subsecretaria de Recursos
Geison Torres de Lima
Gab. Des. Manoel Erhardt

 Pleno do TRF5 aprovou 
ontem, por unanimidade, a 
Resolução que institui o Diário 

Eletrônico da Justiça Federal da 5ª 
Região como meio oficial de publi-
cação dos atos judiciais e adminis-
trativos, e de comunicação em geral, 
no âmbito da Justiça Federal da 5ª 
Região, e revoga as Resoluções nº 
19/2009 e nº 02/2010. Na prática, 
a versão impressa das publicações 
oficiais será substituída pela ele-
trônica, além disso, será veiculado, 
gratuitamente, no Portal do TRF5, 
no endereço: www.trf5.jus.br. 
Pauta - Atualmente, o Diário Ele-
trônico publica os atos judiciais do 

TRF5. Com 
a inclusão 
das seis 
seções 
judiciárias, 
bem como 
dos atos 
adminis-
trativos do 
TRF5 e de 
toda a Jus-
tiça Federal de 1º Grau, haverá re-
dução da utilização de papel e uma 
economia de recursos financeiros.  
O formato impresso será utilizado 
em casos que houver determina-
ção expressa em lei. O diretor-geral 

III Olimpíada Regional: Comitê Olímpico planeja melhorias

Tramitação de  
diárias e passagens 
será otimizada
O Pleno do TRF5 também aprovou 
na tarde de ontem a Resolução 
que regulamenta o pagamento de 
diárias e passagens no TRF5. Com 
isso, o processo de tramitação de 
diárias e passagens desta Corte 
foi redefinido, visando dar mais 
agilidade entre a solicitação e a 
liberação das mesmas. O formu-
lário para solicitação de diárias e 
passagens está disponível através 
do Fluxus.

do TRF5, 
Marcos 
Netto, 
esclarece 
que a pu-
blicação 
eletrô-
nica não 
substitui a 
intimação 
ou vis-

ta pessoal, nos casos em que a lei 
assim exigir. “As edições do Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 5ª 
Região serão assinadas digitalmen-
te, obedecendo requisitos como 
autenticidade, integridade, valida-

de jurídica, entre outros”. O diretor 
informa ainda que é considerada 
como data de publicação o 1º dia 
útil seguinte ao da disponibilização 
da informação no Diário Eletrônico 
da 5ª Região e que os prazos proces-
suais e administrativos terão início 
no 1º dia útil posterior ao conside-
rado como data da publicação. Para 
dar conta da demanda, os servidores 
responsáveis pela publicação foram 
treinados durante a tarde da última 
terça-feira (25). Na semana passada, 
os gestores das Seções Judiciárias de 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe também receberem orienta-
ções. 

A Gerência de Projetos da Olim-
píada Regional, a empresa La-
bor Eventos Esportivos e alguns 
membros do Comitê Olímpico se 
reuniram na tarde de ontem (26) 
para avaliar os pontos positivos, 
negativos e as melhorias que 
podem ser feitas para a próxima 

edição da Olimpíada da Justi-
ça Federal da 5ª Região. “Foram 
discutidas várias melhorias para 
a próxima edição, a exemplo da 
divulgação prévia da programação 
esportiva, para evitar choque de 
horários, e da antecipação das pri-
meiras ações do projeto, buscando 

melhorias nas contratações e cap-
tação de patrocinadores”, afirmou 
o gerente da Olimpíada Regional, 
Geraldo Alves. O Comitê Olímpico 
vai se reunir, através de videocon-
ferência, na primeira quinzena de 
novembro, com vistas a ampliar 
esse debate.

Gestores do TRF5 
participam de  
Fórum sobre EAD
O diretor da Subsecretaria de 
Desenvolvimento Institucional, 
Rogério Piquet, e a supervisora da 
Seção de Capacitação do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do TRF5, Myriam Bes-
soni, participaram do 3º Fórum 
de Educação a Distância (EAD) do 
Poder Judiciário, que aconteceu 
no Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), de 24 a 2/10. Entre os obje-
tivos do evento, está a difusão da 
EAD como ferramenta de gestão e 
disseminação do conhecimento.

Servidores foram treinados para 
publicar o Diário Eletrônico


