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Jurisprudência do
TRF na Internet

TRF tem novo sistema de informatização

Classificados

Pratos do DiaPanqueca de carneDobradinhaCarne espanholaFilé de peito na chapa
Filé de peixe empanadoRocambole de frango

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Vendo Pólo-97, muito bom e
completo de tudo.

R$ 11.500,00. Tratar:
Eduardo Vaz (9078).

Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia promo-
vido pelo TRF/5ª,
sobre o tema “O
Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concurso
é alusivo aos 15
anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia
Lotado na Divisão de Segurança há
seis anos, João Batista de Paiva é
técnico judiciário concursado desde
setembro de 89. Natural de Natal (RN),
começou na Segurança, e depois
atuou no gabinete dos então juízes
José Delgado (hoje ministro) e Araken
Mariz, antes de voltar em
98 para a mesma Divisão.
Nas horas vagas, não
apenas compete em
esportes off-road, como
também narra eventos
deste gênero esportivo.

Um grupo de servidores do TRF/5ª
está organizando excursão neste fim de
semana para o Alto do Cruzeiro, em
Arcoverde, onde será comemorado o
aniversário do coco de raízes,
tradicional manifestação folclórica
pernambucana. O ônibus de turismo
parte às 19h de amanhã do Anexo I
(próximo à ponte Buarque de Macedo),
com chegada prevista para as 23h30,
onde os passageiros seguem direto

para a sede do Coco Raízes. No
sábado tem alvorada com a Orquestra
Filarmônica de Arcovede. A viagem de
ônibus será animada pelo grupo
Zabumba do Mestre Chimba. O
regresso está previsto para as 16h30
de domingo. Os carros podem ficar
estacionados no Anexo I durante o
período da viagem. Outras informações
com Gileno (9342 ou 9989.7379) ou
Nadja (9989.0601).

Diretores da
Administração do TRF/
5ª estiveram reunidos
com a diretora da
Secretaria
Administrativa, Sorária
Caio, com o objetivo de
discutir os
procedimentos
necessários para dar
início ao projeto de
informatização da
administração deste
Tribunal. A área
administrativa será coordenada através
de sistema workflow, recém-adquirido
pelo TRF. O workflow desenvolve
subsistemas para atender às áreas de
gestão orçamentária, liberação de PADs,

cotação de
preços, licitação,
cadastro de
fornecedores,
fornecimento de
diárias e
passagens,
gestão de
contratos,
empenho e
execução
orçamentária e
auditoria. Além
disso, o novo

sistema permite integração entre
esses subsistemas, o que
conduzirá a um gerenciamento
imediato das ações
administrativas.

O TRF/5ª passou a disponibilizar
sua jurisprudência via Internet. O sis-
tema de acesso através da Web foi
desenvolvido pelo próprio Tribunal,
que agora passa a prestar este ser-
viço aos operadores de Direito. De
acordo com a diretora de informática
deste Tribunal, Maria Alice Giordano,
até então, esse serviço só era ofere-
cido na própria sede ou pelo Conse-
lho da Justiça Federal. De acordo
com o vice-presidente do TRF/5ª,
desembargador federal Napoleão
Nunes Maia Filho, “é notável esse
avanço por facilitar o acesso dos
interessados à jurisprudência do
TRF”.

Excursão cultural a Arcoverde
mobiliza servidores do Tribunal


