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Erison Ferreira Gomes
Informática

Pela primeira vez, a reunião ordinária
do Colégio de Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais será
realizada na sede do TRF da 5ª
Região, no Recife. O encontro
acontece nesta segunda-feira, a partir
das 9h, na Sala de Reuniões da
Presidência (15º andar). Estarão
presentes os desembargadores
federais Paulo Cesar Morais Espírito
Santo (TRF2), Marli Ferreira (TRF3),

TRF5 sedia reunião do Colégio de Presidentes
Vilson Darós (TRF4) e Luiz Alberto
Gurgel de Faria (TRF5), que presidirá a
reunião, já que o estatuto da entidade
estabelece que as sessões são
dirigidas pelo presidente do Tribunal
que tenha jurisdição na sede da
reunião. O evento tem o objetivo de
unificar as diretrizes estratégicas de
atuação dos cinco tribunais, com base
na cooperação mútua entre as
instituições.

A Divisão de Pagamento de Pessoal
(DPP) informa aos servidores que
possuem seguro de vida do Banco do
Brasil, consignados em folha, que o
contrato foi renovado até março de 2010.
Os servidores que quiserem cancelar o
seguro da rubrica 524038 (Banco do
Brasil Seguros) devem entrar em contato
com a Folha de Pagamento. Informações
com Patrícia Chagas, pelo ramal 9345.

Seguro de vida
renovado até 2010

A primeira remessa
virtual de processos do
TRF da 5ª Região para
o Superior Tribunal de
Justiça foi realizada, na
tarde de sexta-feira,
pelo desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria
(presidente do TRF5),
na presença do ministro Cesar Asfor
Rocha (presidente do STJ e do
Conselho da Justiça Federal). A
cerimônia, que marca a integração
eletrônica do primeiro tribunal regional do
País com o STJ, foi prestigiada pelos
ministros Hamilton Carvalhido, Francisco
Falcão, Laurita Vaz, Luiz Fux, José de
Castro Meira, Humberto Martins,
Napoleão Maia Filho, Mauro Campbell,
Benedito Gonçalves, Vasco Della
Giustina, Xavier de Albuquerque e
Antônio de Pádua Ribeiro, os
desembargadores federais do TRF5
Marcelo Navarro (vice-presidente),
Manoel Erhardt (corregedor-regional),
Lázaro Guimarães e Rogério Fialho,
além de juízes federais e autoridades
dos meios jurídico e político da Região.
O presidente do STJ, ministro Cesar
Rocha, falou do entusiasmo de ver mais
um tribunal integrado à rede do
STJ.”Quando concluir o processo de

TRF 5ª Região integra rede virtual do STJ

digitalização, o Superior Tribunal de
Justiça será o primeiro Tribunal do
mundo a eliminar o papel. O sistema
utilizado foi criado por técnicos do STJ  e
está sendo disponibilizado para qualquer
tribunal, não só do Brasil, que tenha
interesse no Projeto”, concluiu Cesar
Rocha. O presidente do TRF5 Luiz

Alberto Gurgel falou dos benefícios da
virtualização “para combater a
morosidade no Poder Judiciário, reduzir
os custos no trâmite processual e
proporcionar transparência”. Para ele, a
modernização tecnológica é uma das
mais importantes ferramentas para a
melhoria da prestação jurisdicional.

Doação de sangue
O servidor Nilo Moraes Júnior

(gabinete do desembargador Paulo
Gadelha) solicita doação de sangue
para o seu tio, que está internado no
Hospital Prontolinda e necessita da

doação para fazer uma cirurgia
cardíaca. A doação deve ser feita no

Hemope, em nome de José
Henrique da Silva Moraes.
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