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Aniversariantes

SEGUNDA

O

TRF5 implanta Diário Eletrônico da
Justiça Federal da 5ª Região

TRF5 implantou, na última 
quinta-feira 3/11, o Diário 
Eletrônico da Justiça Federal 

da 5ª Região. A nova ferramenta é 
o meio oficial de comunicação dos 
atos judiciais e administrativos, 
bem como de comunicação em 
geral, no âmbito da Justiça Federal 
da 5ª Região. O Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região 
atende à Resolução 29/2011, apro-
vada no dia 26/10, pelo Pleno 
desta Corte. De acordo com os 
servidores responsáveis pelo siste-

ma, Robson Godói e Moacir Gior-
dano (Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação), a nova ferramenta 
vai ampliar o acesso às informa-
ções, proporcionar mais celeridade 
nas consultas, facilitar o trabalho 
e reduzir custos com impressão e 
papel, além de despesa com publi-
cações na Imprensa Nacional. Nas 
seções judiciárias e respectivas 
varas, a Resolução estabelece  que 
nos primeiros 30 dias as publica-
ções sigam paralelamente pelo 
novo sistema e pelo veículo de pu-

A desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli 
participou, na semana 
passada, do lançamento 
do “Atlas da Companhia 
das Índias Ocidentais”, 
no Arquivo Nacional da 
Holanda, ocorrido du-
rante o evento “Atlantie Day”, em 
Amsterdam, capital holandesa. 
Produzido pelo Arquivo Nacional 

Dia do radialista

CJF aprova programa de capacitação 

Quarta Turma tem 
horário modificado 
na terça-feira

Subseção de Serra 
Talhada realiza 
seleção para estágio

Margarida Cantarelli é homenageada 
na Holanda O Conselho da Justiça Federal 

(CJF) aprovou, na sessão do dia 
24/10, o Programa Permanente 
de Capacitação dos Servidores da 
Justiça Federal (PNC) para o exer-
cício de 2012/2013. Entre os obje-
tivos traçados para o programa es-
tão os de formar e desenvolver os 
servidores para cumprimento da 
missão institucional; implantar e 
desenvolver programas de apren-

Na próxima terça-feira (8/11), a 
sessão de julgamento da Quarta 
Turma , excepcionalmente, ocor-
rerá às 9h. Composta pelos de-
sembargadores federais Edilson 
Nobre (presidente), Lázaro Gui-
marães e Margarida Cantarelli, a 
Quarta Turma reúne-se ordina-
riamente às terças-feiras, a partir 
das 14h, na Sala das Turmas (2° 
pavimento norte).

A Subseção Judiciária de Serra Ta-
lhada está realizando uma Seleção 
de Estágio Remunerado na Área 
de Direito, destinada à formação 
de cadastro de reserva. As inscri-
ções acontecem no período de 7 
a 11/11 e só podem ser realizadas 
na Seção de Apoio Administrativo 
do Fórum Juiz Federal Artur Bar-
bosa Maciel (Rua Vereador Silvino 
Cordeiro, s/nº - AABB, Serra Talha-
da). No ato da inscrição, o candi-
dato deverá entregar 2 kg de ali-
mentos não perecíveis (exceto sal), 
que serão distribuídos a entidades 
assistenciais locais. Maiores infor-
mações: www.jfpe.jus.br.

da Holanda, em conjunto 
com o Instituto Arqueoló-
gico, Histórico e Geográfico 
de Pernambuco (IAHGP), o 
documento retrata a rota 
dos holandeses no século 
17. Na ocasião, a magistra-
da, que também é presi-

dente IAHGP, foi homenageada pela 
instituição holandesa com o primei-
ro exemplar do Atlas.

Juiz Federal Alexandre 
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blicação atual. Os links para aces-
so ao sistema estão disponíveis 
na Intranet, para alimentadores e 
gestores do sistema, e na Internet  
para consulta do público externo.

dizagem voltados para a formação 
inicial e continuada dos servidores; 
e contribuir para o alcance das 
metas definidas no planejamen-
to estratégico da Justiça Federal. 
Além de atender à Lei 11.416/2006 
e à Resolução CJF 536/2006, o 
PNC tem o objetivo de melhorar 
a qualidade profissional dos ser-
vidores e influir diretamente no 
desenvolvimento institucional.


