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InformáticaDia dos Pais 

está chegan-
do e o TRF5 

está com uma pro-
gramação especial 
e diferente para 
homenagear magis-
trados e servidores 
desta Corte.  A data 
será celebrada na 
próxima quinta-feira 
(09/8), a partir das 15h, no foyer 
do Pleno do TRF5, com a palestra 
“Café - sabores e curiosidades”, 
que será proferida pelo membro 
da Associação Brasileira de Café e 
Barista (ACBB), Alexandre Ventura. 
Além da degustação do “cafezi-

nho” (preparado por 
um barista), haverá 
um lanche especial 
produzido com igua-
rias apropriadas para 
acompanhar a bebida 
(bolos, tábuas de frios, 
chocolates mentola-
dos, barra de cereal, 
pão de castanhas, etc). 
Organizada pela Dire-

toria Geral, por meio do Núcleo de 
Cerimonial e Relações Públicas, a 
comemoração será realizada em 
parceria com a AVLOPES Comércio 
e Serviços, empresa especializada 
no ramo de cafés. Mais informa-
ções pelos ramais 9020 e 9022.

Diretores de Núcleo Seccional da 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe5) reuniram-se 
na última sexta-feira (3) com o di-
retor da Escola, o desembargador 
federal Manoel Erhardt, para definir 
o programa do Curso de Formação 
Inicial para os 18 candidatos apro-
vados no XI Concurso Público para 
Juiz Federal Substituto. O Curso de 
Iniciação à Magistratura acontecerá 
logo após a posse dos novos juí-
zes federais substitutos, com data 
ainda a ser confirmada.

Os desembargadores federais 
Margarida Cantarelli e Luiz Al-
berto Gurgel de Faria prestigia-
ram a solenidade de entrega 
da Medalha do Mérito Eleitoral 
Frei Caneca, realizada na última 
quinta-feira (02/8), no Tribunal 
Regional Eleitoral, durante a ses-

são solene comemorativa do 
80º aniversário de instalação 
da Justiça Eleitoral em Per-
nambuco. O corregedor-ge-
ral da Justiça Federal, minis-
tro João Otávio de Noronha, 
foi agraciado com a medalha 
na Classe Ouro.

Começa hoje e segue até o dia 
14, os cursos Gestão de Pro-
cessos aplicada ao judiciário 
e o de Moodle para Tutores e 
Autores, promovidos pelo Nú-
cleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do TRF5. 
Do primeiro participam os ser-
vidores das Turmas Recursais e 
dos setores de Planejamento. 
Já o segundo é dirigido aos 
servidores que já realizaram o 
curso de Docência Online (re-
alizado em maio passado) e 
tem o objetivo de identificar as 
funcionalidades para autoria e 
tutoria dos cursos hospedados 
no moodle.

A partir de hoje (06/8), o uso do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
para os procedimentos ordiná-
rios, seus incidentes processuais e 
ações conexas, será obrigatório na 
sede da Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL). De acordo com a direção 
do Foro, posteriormente todos os 
procedimentos serão virtuais, in-
clusive nas subseções, conforme o 
que prevê a Resolução 016/2012, 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5). Durante o período 
de 16 a 27 de julho, o TRF5, por 
meio da Secretaria Judiciária, da 
Subsecretaria de Tecnologia da In-
formação (STI) e da Infox - empresa 
desenvolvedora do sistema, reali-
zou diversos treinamentos sobre a 
aplicação do PJe para magistrados 
e servidores que atuam na sede da 
JFAL. Também passaram por treina-
mento advogados e procuradores.


