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Dia da Terra

Para conhecer o trabalho
desenvolvido nesta Corte,
uma equipe do Tribunal
de Justiça de Pernambu-
co visitou, no início deste
mês, a Secretaria Judiciá-
ria do TRF5. Liderados
pela juíza Catarina
Vilanova, os servidores
do TJPE procuraram se
inteirar sobre os serviços
executados desde a Divisão de Distribui-
ção, a exemplo da recuperação de dados
da Justiça Federal do 1º grau, até o
trabalho conjunto com a Subsecretaria de
Informática, como os programas e/ou
sistemas utilizados para agilizar o anda-

mento dos processos. Para facili-
tar o repasse de informações, o
presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, atendeu à
solicitação do TJPE, liberando
cópias dos programas, “a fim de
contribuir para a maior celeridade
e otimização dos fluxos
processuais do Tribunal de
Justiça de Pernambuco”. A equipe

do TJ também conheceu a nova versão
do Sistema de Jurisprudência do TRF
da 5ª Região, implantado em julho
passado. “Este é o único dos tribunais
federais do País que está com todo o
sistema de jurisprudência automatizado.

O procedimento, que
antes era manual,
dispensa o trabalho de
imprimir acórdãos,
preencher planilhas e
redigitar dados,
proporcionando
economia de tempo,
papel e espaço, além
de facilitar pesquisas”,
argumenta a diretora da Secretaria
Judiciária do TRF5, Telma Motta.
Verificar como funciona o Programa de
Gestão Documental do TRF5 é o
próximo passo dos servidores da Justiça
estadual, que já agendaram uma visita
para a próxima semana.

Programas exitosos do TRF5 são repassados ao TJPE

O Brasil deverá sediar a II Conferência
Mundial de Cortes Constitucionais, pre-
vista para 2011. A escolha aconteceu se-
mana passada, durante a VII Conferência
Iberoamericana de Justiça Constitucional,
realizada no México, que contou com a
participação do presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes.
A escolha teve apoio unânime dos países
iberoamericanos e foi endossada pela
Comissão de Veneza.

Conferência Mundial de
Cortes Constitucionais A Subsecretaria de Pessoal do TRF5 lembra aos servidores que a cópia da

declaração do Imposto de Renda 2009 deve ser entregue até o dia 15 de maio.
Quem ainda não fez a declaração deve pegar o comprovante de rendimentos
referente ao último exercício, que está disponível na Intranet.

Imposto de Renda/2009

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

O Dia Mundial da Terra foi criado em 1970, com o objetivo de
conscientizar as comunidades sobre a importância da
preservação do Planeta. No mundo todo, são organizadas
atividades de sensibilização a começar pelas crianças.

A Esmafe5 informa que estão à
disposição dos participantes os
certificados dos eventos de capacitação,
ocorridos em 2008. Estão disponíveis
comprovantes de participação no debate
sobre “Repercussão Geral”, no seminário
sobre Reforma do Código de Processo
Penal e na palestra do Professor Pelayo
Ariel Labrada com o tema “La Motivación
en Los Organismos Judiciales”.
Informações: 9826.

Entrega de certificados
de cursos na Esmafe5
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