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AniversariantesSEGUNDA

Doação de Sangue

A

Perfil 
Rogério Piquet assume a 
Assessoria Jurídica da DG 

O servidor Gabriel Carneiro de 
Lima (Distribuição) solicita a do-
ação de qualquer tipo de sangue 
para a sua avó, Lúcia Ottuzzi da 
Silva, internada no Hospital Uni-

med Recife 3. O doador deve com-
parecer ao Banco de Sangue He-
mato – Serviços de Hemoterapia 

com o nome completo da paciente. 

TRF5 ministrou treinamento do Fluxus na Paraíba

Planejamento 
Estratégico

Comunicado 

Servidoras do TRF5 participam de curso 
sobre a codificação do PJe 

Foto: Ascom/JFPB
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da Silva e Gleicy D’Lyzandra 
Silva Nascimento são as represen-
tantes do TRF5 no curso “Treina-
mento Prático sobre a Codificação 
do Processo Judicial eletrônico”, 
que será realizado de hoje até o 
dia 3/05, na sede do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em Bra-
sília. Promovida pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em parceria 
com o CNJ, a capacitação é volta-

da para os servidores da área de 
Tecnologia da Informação do CJF 
e dos Tribunais Regionais Federais 
(TRFs) e visa a formar multiplica-

Cerca de 30 servidores da Seção 
Judiciária da Paraíba (SJPB) par-
ticiparam do treinamento minis-
trado pelo TRF5, na terça-feira 
(02/04), sobre o Sistema de 
Gestão Documental - Fluxus, na 
sede da SJPB, em João Pessoa. 
O treinamento foi ministrado 
pela diretora do Núcleo de Ges-
tão Documental do TRF5, Lúcia 
Carvalho, e pelo coordenador 
de sistemas da Subsecretaria de 

Tecnologia da Informa-
ção do Tribunal, Henri-
que Delgado. Dividido 
em teoria e prática, o 
curso foi transmitido 
por videoconferência 
para as subseções de 
Campina Grande, Sousa 
e Patos. O novo sistema 
terá uso obrigatório em 
breve. (Com informa-
ções da Ascom/JFPB).

O novo assessor jurídico da 
Diretoria Geral (DG), Rogério 
Piquet, é servidor do Tribunal 
há 15 anos. Já atuou em diver-
sos setores desta Corte, entre 
eles, os gabinetes dos desem-
bargadores federais Araken 
Mariz (emérito) e Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, além da Sub-
secretaria de Desenvolvimento 
Institucional, onde, na gestão 
passada, ocupou o cargo de 
diretor. Essas experiências lhe 
renderam uma vasta experiência 
jurídica, experiência esta que, 
segundo Piquet, será aplicada 
na Assessoria Jurídica da DG, 
área à qual, informa, ele preten-
de dar continuidade ao que já 
vem sendo realizado.

O diretor-geral do TRF5, João do 
Carmo Botelho Falcão, o diretor da 
Divisão de Desenvolvimento Ins-
titucional, Luiz Carlos Targino, e a 
diretora da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação, Fernanda 
Montenegro, participam, hoje (15), 
da reunião do Comitê Gestor do 
Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal. O encontro tem como ob-
jetivo discutir a execução da estraté-
gia da Justiça Federal.

Em virtude de questões admi-
nistrativas, a Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL) comunica que o 
treinamento para advogados e 
procuradores de órgãos públicos 
sobre o Processo Judicial eletrôni-
co (PJe), que seria realizado hoje e 
amanhã (16/04), foi adiado e ainda 
não há previsão de novas datas.

dores para a implantação e supor-
te do sistema PJe no CJF, nos TRFs 
e nas seções judiciárias de cada 
Região. Um dos pré-requisitos 
para participar do treinamento é 
ter conhecimento da linguagem 
de programação Java. Com carga-
-horária de 120h, a programação 
inclui assuntos como resolução de 
situações reais de atendimento a 
demandas do PJe e codificação do 
sistema.


