
www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.brJornal Mural Diário Produzido pela

Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1545

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

16QUINTA
Setembro

Aniversariantes

Nara Aparecida Lourenço Paes
Politec/Informática

Dia Internacional para a
Preservação da Camada
de Ozônio

Relatório do CNJ vê balanço positivo
da Justiça Federal em 2009
O relatório do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) revela que a Justiça Federal,
embora tenha efetuado uma despesa da
ordem de R$ 6,1 bilhões em 2009, grande
parte dela com recursos humanos, no
mesmo período promoveu uma arrecada-
ção superior a R$ 9,2 bilhões, proveniente
de processos de Execução Fiscal. O total
dos valores pagos pela Justiça Federal às
pessoas que ganharam suas causas,
também superou as despesas, somando
um montante de aproximadamente R$ 12
bilhões. A Justiça Federal brasileira tem a
competência de julgar ações nas quais a
União Federal, suas autarquias, fundações

As sessões do pleno do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5) estão sendo
transmitidas desde ontem (15) pela
intranet. A Subsecretaria de Informática
disponibilizou uma ferramenta no sistema
que permite assistir ao vivo os
julgamentos. Para acessar, basta clicar no
ícone “Transmissão ao vivo do Pleno”. As
sessões acontecem todas às quartas-
feiras, a partir das 14h.

Julgamentos
do Pleno ao
vivo na intranet

Hoje é o último dia de funcionamento do
Siga. Até amanhã (17), haverá a possibili-
dade de consulta no antigo sistema. Na
próxima segunda-feira(20), começa a
funcionar o novo modelo de trabalho
virtual do TRF5. O Fluxus substituirá o
Siga, atual programa de tramitação de

processos administrativos. Desde o dia 31
de agosto, os servidores indicados pelos
diretores, participam de treinamento para
aprender a utilizar o sistema. Aqueles que
têm demandas no Siga e ainda não
conheceram o Fluxus serão capacitados
nas quartas-feiras pela tarde.

e empresas
públicas federais
figurem na
condição de
autoras ou rés e
outras questões de
interesse da
Federação previstas
no art. 109 da Constituição Federal. A
instituição compreende, em segunda
instância, cinco Tribunais Regionais
Federais e, em primeira instância, uma
seção judiciária em cada Estado do país,
perfazendo um total de 743 varas federais
instaladas até o final de 2009.

No próximo dia 30 de setembro, às 15 h,
será realizada, na Subseção Judiciária em
Salgueiro, a I Reunião Temática de
Melhores Práticas no Sistema CRETA. O
encontro objetiva reunir a comunidade
jurídica local para o aperfeiçoamento da
prática de atos processuais. As inscrições
são gratuitas e estão abertas até o dia 29
de setembro, através do e-mail:
jef20v@jfpe.jus.br, ou também pelo
telefone 087-3871-8100. O público alvo é

formado por advogados que atuam no
Juizado Especial Federal, estagiários e
interessados.

Subseção de Salgueiro debate Sistema CRETA

Dia 20 de setembro: Fluxus no ar

A Escola da Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe5) e o NDRH estão
realizando conjuntamente o curso

“Ensino à Distância: Utilização da
Plataforma Moodle”, destinado a todos
os servidores das áreas de treinamento
e núcleos da Esmafe5 com o objetivo de
capacitá-los para utilização do novo
sistema. A primeira etapa acontece,
através de videoconferência seguindo o
conteúdo da própria plataforma. O
ensino à distância é uma modalidade
que permite a transmissão do
conhecimento, utilizando-se de um
conjunto de ferramentas para produção
e disseminação de conteúdos, apoiada
em tecnologias da informação e
comunicação via internet, facilitando a
auto-aprendizagem de acordo com o
ritmo e o tempo do aluno.

Plataforma Moodle
é tema de curso


