
www.trf5.jus.br

Jornal Mural Diário Produzido pela
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1310

Fotos: Getulio Bessoni

Aniversariantes

16 Setembro

QUARTA
Nara Aparecida Lourenço Paes
Politec – Informática

O desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria
participou, ontem, da
solenidade de assina-
tura do acordo de
cooperação técnica
entre o Conselho da
Justiça Federal (CJF),
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e os cin-
co Tribunais Regionais
Federais (TRFs). O acordo tem por
objetivo o desenvolvimento do sistema de
processo judicial eletrônico que será

Presidente do TRF5 participa de assinatura
do projeto de expansão do Sistema Creta

usado em todos os
procedimentos
judiciais. A idéia é
uniformizar os
procedimentos com
base no projeto de
expansão do siste-
ma Creta, utilizado
pela Justiça Federal
da 5ª Região,
desenvolvido pela
Subsecretaria de

Informática do TRF5, que deverá
compartilhar aos representantes do CNJ
informações para criação e manutenção

do sistema. Voltado para agilizar
o trâmite processual na Justiça
Federal, o software foi implantado pela
primeira vez há cinco anos nos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região. Caberá
aos tribunais participantes a preparação
de infraestrutura tecnológica necessária à
adoção do sistema, que deverá reduzir
gastos com material de expediente e
agilizar o trâmite processual. Realizada no
Plenário do CNJ, em Brasília, a assinatura
do convênio foi comandada pelo ministro
Cesar Asfor Rocha, presidente do
Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal.

ESMAFE/SE - O núcleo sergipano da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região promove, de hoje até sexta-
feira, o curso “Ativismo Judicial e Direito
à Saúde: Contrapontos”. As vagas são
destinadas a magistrados e servidores
da Seção Judiciária de Sergipe, juízes
federais das demais Seções Judiciárias
da Região, do TRT e do Tribunal de
Justiça do Estado, além de alunos da
Universidade Federal de Sergipe.

Núcleos da Esmafe promovem cursos

A servidora Nancy Freitas (ramal 9049) está convidando
colegas para formar uma equipe de vôlei feminino visando
disputar a Olimpíada JFPE/TRF5, aberta a magistrados,
servidores e estagiários do Tribunal e da Seção Judiciária
de Pernambuco. Os interessados em participar de
qualquer esporte coletivo podem ligar para Rachel (ramal
9045), que fará o registro dos nomes com a finalidade de
formar equipes. As formações devem ser feitas até o dia
30 de setembro.

Formação de equipes para
2ª Olimpíada JFPE/TRF5
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A Diretoria Geral está cadastrando
servidores que tenham domínio da
Linguagem Brasileira de Sinais
(LIBRAS). A iniciativa visa dotar o
TRF5 de intérprete da linguagem de
sinais, a fim de facilitar a comunicação
com pessoas que têm deficiência
auditiva. A ideia é promover a inclusão
social, desenvolvendo mecanismo
para prestar um melhor serviço aos
jurisdicionados. Informações: 9282.

Linguagem de sinais
Dia Internacional
para a Preservação
da Camada de Ozônio

ESMAFE/CE - No mesmo período, o
núcleo cearense realiza o curso
“Gestão de Processos: Método de
Gerenciamento de Rotinas”, na Seção
Judiciária do Ceará, em Fortaleza,
dirigido aos juízes da SJCE. Os dois
cursos têm 20 horas/aula e fazem parte
do Plano Nacional de Aperfeiçoamento
e de Pesquisa para Juízes Federais
(PNA). Informações: www.jfce.jus.br e
www.jfse.jus.br.
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