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Dezembro Laranja

Magistrados participam do curso “Formação 
de Formadores”

PJe

de Dezembro

TERÇA Aniversariantes

rotina de ca-
dastramento 

da Proposta de Con-
cessão de Diárias 
e Passagens (PCD), 
realizada cotidia-
namente por vários 
servidores da Justiça 
Federal na 5ª Re-
gião, vai ficar mais 
fácil a partir de fevereiro do próxi-
mo ano. Ontem (10), a Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
(STI) apresentou o novo sistema de 
cadastramento da PCD, que traz 
como principal novidade a auto-
matização de diversas ações que, 
antes, eram realizadas de forma 
manual. Todas as ações serão efeti-
vadas através do Sistema Eletrôni-

STI apresenta novo sistema de PCD

co de Informações (SEI!), que ga-
nhou novos menus para viabilizar 
a inserção dos dados. A reunião 
contou com a presença do diretor-
-geral do TRF5, Fábio Paiva, além 
de representantes da Presidência, 
dos gabinetes dos desembarga-
dores e das unidades administra-
tivas do Tribunal.  Paiva destacou 
as vantagens do novo recurso. “A 
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Cerca de 20 magistrados da 5ª 
Região estiveram reunidos, on-
tem (10), durante o curso “For-
mação de Formadores” (Nível 
1/Módulo 1), promovido pela 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região - Esmafe. As aulas 

são ministradas pelo juiz federal 
Vladimir Vitovsky (2ª Região) e 
pela juíza federal Cintia Brunetta 
(Seção Judiciária do Ceará). No 
primeiro dia de curso foram abor-
dados temas como “o desenvolvi-
mento da formação de magistra-

nova ferramenta vai 
automatizar os proce-
dimentos, facilitando 
o fluxo de trabalho 
dos servidores e con-
ferindo mais seguran-
ça e transparência”. O 
sistema passará por 
uma fase de homo-
logação, para que os 

usuários testem as novas funcio-
nalidades. A previsão é de que em 
fevereiro ocorra a implantação no 
TRF5 e em todas as Seções Judiciá-
rias da 5ª Região.
Transparência – Entre as ações 
previstas para as próximas fases 
está a integração do sistema com 
o Portal da Transparência, visando 
a facilitar a publicação dos dados.

dos”, “o ensino para o 
desenvolvimento de 
competências” e “a 
ética e o humanismo 
como transversais”. Os 
encontros seguem até 
a quarta-feira (12).

Argumento nº 18 - A 18ª edição 
da Revista Argumento, produzi-
da pela equipe de Comunicação 
Social do TRF5, já está sendo 
distribuída para magistrados e 
servidores da Justiça Federal na 
5ª Região. A publicação traz como 
matéria de capa o funcionamento 
dos Centros de Inteligência da Jus-
tiça Federal, que têm como princi-
pal objetivo atuar na prevenção de 
demandas repetitivas, evitando a 
judicialização indevida.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 aderiu à campa-
nha “Dezembro Laranja”, que 
visa a estimular a prevenção e o 
diagnóstico precoce do câncer de 
pele. Por isso, o NAS traz algu-
mas dicas sobre como prevenir a 
doença:
- evitar os horários de maior inci-
dência solar (das 10h às 16h);
- utilizar chapéus de abas largas;
- usar óculos de sol com proteção 
UV;
- utilizar roupas que cubram boa 
parte do corpo;
- procurar locais de sombra;
- usar protetor solar com fator de 
proteção de no mínimo 30, que 
deve ser reaplicado a intervalos 
de duas a três horas, ou após lon-
gos períodos de imersão na água.

Integrantes da Secretaria Judiciária 
e da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação do TRF5 partici-
pam, de hoje até a próxima quin-
ta-feira (13), de um treinamento 
no Tribunal Regional Federal da 
3ª Região – TRF3, em São Paulo. A 
capacitação será sobre o fluxo da 
Versão Nacional do Processo Judi-
cial Eletrônico – PJe.


