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Dia Mundial da Água

Solenidade marca implantação do 
Processo Judicial Eletrônico no TRF5

A 6ª Vara Federal do Rio Grande do Nor-
te realizou seu planejamento estratégico 
para o período 2011/2012. O plano, que 
objetiva aperfeiçoar os serviços da Vara, 
definiu como visão de futuro consolidar-
-se como Vara de Execução Fiscal modelo 
de eficiência e modernidade, com um am-
biente de trabalho harmônico e satisfató-
rio. Os juízes federais Jailsom Leandro de 

Sousa e Hallison Rêgo Bezerra (titular e 
substituto), o diretor de Secretaria, Ued-
son Uchoa, servidores e estagiários, num 
total de 30 pessoas, estiveram reunidos 
na elaboração do Planejamento Estra-
tégico. Foram definidas oito questões 
estratégicas e diversas ações a serem 
implementadas até o primeiro semestre 
de 2012.

O NDRH está organizando, em con-
junto com a STI, um espaço na intranet 
onde estará disponível:
- Legislação referente ao Adicional de 
Qualificação, ao Pagamento de Instru-
toria Interna, ao Pagamento de Reem-
bolso de Pós-Graduação;
- Legislação sobre Avaliação de Desempenho;
- Calendário dos cursos programados e dos 
cursos realizados a distância e presencial-
mente;
- Relatórios dos cursos realizados externa-
mente pelos servidores.
Serão disponilizadas também dicas de Por-
tuguês enviadas pelo servidor Fernando 
Henrique, que trabalha na Seção de Biblio-
teca.

NDRH terá conteúdo 
na intranet

Os servidores requisitados devem apresentar, 
até o dia 30 de março, a declaração anual, 
informando que não recebem os Benefícios 
de auxílio pré-escolar, transporte, e alimen-
tação pelo órgão de origem. O documento 
é importante para assegurar a continuida-
de dos referidos benefícios. Informações: 
9342/9784 e-mail: csrosas@trf5.jus.br.

Requisitados devem 
apresentar declaração

O Diretório Acadêmico Demócrito de 
Souza Filho, da Faculdade de Direito 
do do Recife(UFPE) realiza, quarta-feira 
(23), o Trote Solidário. Funcionários do 
Hemope realizarão coleta de sangue 
nas salas 1 e 2, das 8h30 às 12h30. Será 
implantada estrutura necessária, com 
a realização de exames, triagem médi-
ca, lanches e ações para que as coletas 
sejam realizadas com segurança e tran-
quilidade. Importante lembrar que a 
doação é um ato que, literalmente, salva 
vidas! Participe! Neste Trote, a melhor 
recepção é a solidariedade! Informações 
com Gabriela Aragão (8888.7425) e Vi-
tória Dinu (9284.2746)

Faculdade de Direito 
do Recife realiza 
trote solidário

Planejamento estratégico da 6ª Vara da JFRN

passado, o PJe foi eleito 
pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) como 
sistema eletrônico a ser 
adotado por todos os 
tribunais brasileiros. A 
previsão do CNJ é que 
o sistema seja lançado e 
entregue simbolicamen-
te na primeira quinzena 
de abril, substituindo 
definitivamente as ações 
de papel, além de servir 
como instrumento de 
integração do Judiciário 
brasileiro.

O presidente do TRF5, desembargador 
federal Luiz Alberto Gurgel, participa 
amanhã, às 17h, no Salão Pleno desta 
Corte, da solenidade de implantação 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
sistema que permite a tramitação vir-
tual da maioria das ações judiciais. O 
objetivo é dar maior celeridade à tra-
mitação dos processos. Em fevereiro, 
servidores do tribunal passaram 
por capacitação para utilizar 
as funcionalidades do PJe. 
Em funcionamento em 
toda primeira instância 
cível da Justiça Federal 
da 5ª Região desde o ano 

Vigilantes do Peso

Participe do programa direcionado ao 
bem estar e reeducação alimentar das 

pessoas: o Vigilantes do Peso. Os en-
contros acontecem uma vez por sema-
na, na Sala da Turma Norte desta Cor-

te. Informações no ramal 9462.


