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A Subsecretaria de
Informática está
implementando, em to-
dos os setores do TRF,
o sistema Emporium de
requisição on-line de
material. A iniciativa
atende à demanda da
Subsecretaria de Mate-
rial e Patrimônio, tornando possível a
solicitação de material ao Almoxarifado,
via Intranet. Desenvolvido por servido-

A Justiça Federal em Sousa (PB) realiza,
de 12 a 14 de dezembro, um treinamento
para utilização do sistema dos Juizados
Especiais Federais Virtuais. Além da
apresentação do sistema, organização e

manuseio, serão prestados esclare-
cimentos aos servidores, procurado-
res e advogados que vão atuar junto
ao Juizado Adjunto da 8ª Vara Fede-
ral. Informações: (83)3521-2789.

Treinamento para juizados especiais

O Jornal Mural TRF Hoje completa
quatrocentas edições, nesta quarta-
feira. Produzido pela Divisão de Co-
municação Social e Seção de
Editoração Eletrônica, a primeira edi-
ção do impresso foi veiculada no dia
14 de abril de 2004. O jornal diário
passou a ser afixado em murais de
acrílico, instalados em todos os anda-
res do edifício-sede e nos prédios
anexos do TRF5. De acordo com o
diretor de Comunicação Social
Jaques Cerqueira, “o trabalho tem o
objetivo de informar e promover a

integração
entre ma-
gistrados e
servidores,
divulgando
realizações
do interes-
se dos que
fazem a
Justiça Fe-
deral na 5ª
Região”.

Perfil Adolescente Aprendiz

A adolescente aprendiz
Daphane dos Santos Sou-
za, 17 anos, foi aprovada
no vestibular da Faculdade
Integrada de Pernambuco
(FACIPE) para o curso de
Direito. Desde que come-
çou a estagiar na Diretoria Geral do
TRF5, Daphane se interessou pela área
jurídica e optou pelo curso.
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Nesta terça-feira, o TRF5 sediou a 20ª
Reunião do Comitê Técnico de Controle
Interno, que acontece bimestralmente. O
encontro teve como objetivo possibilitar
uma maior padronização de procedimen-
tos na Justiça Federal. Estiveram pre-
sentes à reunião dirigentes de Controle
Interno e de Orçamento dos cinco TRFs
e do Conselho da Justiça Federal (CJF).
Na ocasião, foram debatidos assuntos
relacionados às normas de encerramen-

to do Exer-
cício, pres-
tação de
contas em
atendi-
mento à
Lei Com-
plementar
101/200
da Lei de Responsabilidade Fiscal
e a tomada de contas anual.

res de Informática do
TRF5 e da SJPE, a Ver-
são 1.0 do sistema pas-
sou por duas semanas
de testes nas Secretari-
as Administrativa e Judi-
ciária desta Corte. Se-
gundo Vladislave Leite,
diretor da SMP, “as van-

tagens do novo sistema são agilidade,
economia de papel, redução de erros,
maior confiabilidade e segurança”.
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