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SEGUNDA

N
TRF5 recebe visita de comitiva americana

Censo do Poder Judiciário

Aniversariantes
Priscila Alves Rufino
Divisão da 2ª Turma
Augusto César Queiroz Câmara
Informática

CTO se reúne 
em Brasília

Estacionamento da 
ampliação do TRF5

Esmafe adota novo 
tipo de certificado 

Dia Internacional 
para a Preservação da 

Camada de Ozônio

a manhã da última 
sexta-feira (13), a 

ministra da Suprema Cor-
te do Estado da Geórgia 
(EUA), Carol Hunstein, o 
diretor do Instituto de 
Educação Continuada para 
Magistrados do Estado da 
Geórgia, Richard Reaves, e 
sua esposa, Elizabeth Bur-
meister, vieram conhecer 
o edifício-sede do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5. Acompanha-
dos pelo juiz de Direito José André 
Machado Barbosa Pinto e outros 
dois servidores do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco (TJPE), os 
americanos foram recebidos pela 
desembargadora federal Marga-

rida Cantarelli, no gabi-
nete da Presidência. Lá, 
depois de conversarem 
sobre o funcionamento e 
a atuação da justiça, assi-
naram o livro de visitas 
de honra. Em seguida, 
conheceram o Memorial 
e o Pleno, onde foram 
informados sobre os 
estados que integram a 
5ª Região e os tipos de 
ações que tramitam na 
Justiça Federal, além da 

composição do Colegiado. Depois, 
a comitiva foi conhecer o gabinete 
da desembargadora.

Para conhecer o perfil de quem 
trabalha na justiça de todo o 
Brasil e suas opiniões sobre seu 
trabalho, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) está convocando 
servidores a participarem do pri-
meiro Censo Nacional do Poder 
Judiciário. A pesquisa tem o ob-
jetivo de analisar as informações 
pessoais e funcionais dos servi-

dores, cujo resultado contribuirá 
com a formulação de políticas 
públicas para construir um me-
lhor futuro para o Poder Judici-
ário e seus integrantes. Devem 
responder ao censo servidores e 
requisitados que atuam no Po-
der Judiciário. O formulário está 
disponível no endereço eletrôni-
co: www.cnj.jus.br/censo.

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5) informa 
que os certificados de compare-
cimento dos eventos serão dispo-
nibilizados em um novo formato. 
Os documentos, entregues geral-
mente aos participantes através 
de email, em PDF, não terão mais 
a assinatura padrão (escanea-
da, do diretor da Escola), como 
acontecia anteriormente. O novo 
documento possui certificação 
digital, uma espécie de protocolo 
digital composto por imagem e 
texto. O objetivo da mudança é 
fornecer mais segurança, impos-
sibilitando que outras pessoas 
copiem as assinaturas contidas 
nos comprovantes. Os participan-
tes do Seminário de Direito Públi-
co, ocorrido em agosto passado, 
serão os primeiros a terem acesso 
ao novo certificado.

Na semana passada, 
os coordenadores 
do Comitê Técnico 
de Obras (CTO) da 5ª 
Região, Ramayano 
Francisco da Silva e Ta-
tiana Rabello Abitbol, 
e os suplentes Pedro 
Alexandre Matias Bezerra e Flá-
via Cabral, estiveram reunidos 
com o CTO Nacional da Justiça 
Federal, em Brasília. Durante o 
encontro, foram discutidos as-
suntos referentes à Resolução 

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) disponibilizou mais quatro 
vagas no estacionamento da am-
pliação do TRF5, que deverão ser 
ocupadas por ordem de chegada. 
De acordo com a SAE, as vagas 
ficam localizadas na área coberta, 
em frente à Seção de Malote.

nº 244/2013, do Conselho da 
Justiça Federal, o cronograma do 
Plano de Obras Regional para o 
exercício de 2015, a composição 
do orçamento para projetos e o 
relatório das obras.


