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Outubro

QUARTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Maria Lúcia de Carvalho Calixto
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Graciene Monteiro de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo
Eduardo André de Souza Silva
VIP - Segurança

Dia da Indústria Aeronáutica
Brasileira

Margarida Cantarelli participa de encontro
jurídico na Alemanha.

Até junho de 2008, deve ser
implantada no TRF5 a certi-
ficação digital, tecnologia que
vai acelerar e otimizar o tra-
balho no Poder Judiciário. Já
em funcionamento no TRF4,
a iniciativa promoveu um
crescimento de 60% na
produtividade dos gabinetes
e uma economia de mais de
R$ 1 milhão em gastos com
papel. Os certificados digi-
tais, emitidos pelas subsi-
diárias da Autoridade Certificadora do
Poder Judiciário (AC-JUS), poderão ser

utilizados por magistrados
para assinatura de ofícios
requisitórios (PRC e RPV),
despachos, acórdãos, sen-
tenças e relatórios, entre
outros, e serão feitas através
de um smart card (cartão
com chip que armazena
informações) usado em
dispositivo anexado ao com-
putador e que exigirá uma
senha secreta ou biometria
(uso da impressão digital). O

objetivo é proporcionar economia ao
Tribunal e às Seções Judiciárias,

TRF5 vai implantar Certificação Digital em 2008

Na próxima semana, o TRF5 promove-
rá atividades regionalizadas de capaci-
tação e interação entre funcionários. A
programação da Semana do Servidor
inclui atividades culturais e palestras,
que serão acompanhadas por video-
conferência nas Seções Judiciárias
vinculadas e os participantes receberão
certificados. Para que todos possam
participar das atividades alusivas ao
Servidor Público, o presidente do TRF5
José Baptista de Almeida Filho assinou

Semana do Servidor

autenticidade aos documentos e
desenvolver o sistema para que
seja possível a virtualização de
todos os processos, extinguin-
do o processo físico. O de-
sembargador federal Lázaro
Guimarães (presidente da
Comissão de Informática e
responsável pela aplicação do
projeto) já encaminhou ofícios
aos magistrados da 5ª Região
para emissão dos smart
cards, que serão confec-
cionados pelo Conselho da
Justiça Federal (CJF).

Na próxima segunda-feira, a partir das
14h, o desembargador federal
Marcelo Navarro participa de reunião
da Comissão Permanente dos
Juizados Especiais Federais,
atendendo convocação do ministro
Gilson Dipp (coordenador-geral da
Justiça Federal). O encontro será
realizado na sede do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em Brasília/DF.

Marcelo Navarro participa de reunião dos JEFs

Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do DF)
deseja permutar com servidor da 5ª

Região (Ceará). Contato:  (85)
3267.4381, 8871.4381,9915.5799

ou sodingel@uol.com.br.

Ato
que
ante-
cipa o
encerramento do
expediente externo para 17h (segunda
à quinta) e às 11h, na sexta-feira.
Realizada pelo TRF5, através da
Diretoria Geral e Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, a Semana do
Servidor deverá contar com o apoio da
Caixa Econômica Federal.


