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Tribunal Re-
gional Federal 

da 5º Região – TRF5 
comunica que, no 
próximo dia 19/11, o 
restaurante que fun-
ciona no 16º andar do 
edifício-sede, locali-
zado na Av. Cais do 
Apolo, Recife Antigo, 
será temporariamente 
fechado. De acordo com a Lei nº 
8.666/93, art. 57, inciso II, a vigên-
cia de contratos dessa natureza 
não pode ultrapassar o período de 
60 meses, prazo que se encerra no 
dia 19 para a atual concessionária 
do espaço. Desde julho passado, o 
TRF5 abriu licitação para cessão de 
uso do espaço público reservado 
ao restaurante, porém, até a data 
atual, não foi possível concluir o 
processo licitatório. A próxima eta-
pa será realizada na terça, dia 12, 
quando as empresas habilitadas 
deverão enviar propostas comer-
ciais. Durante esse período, serão 
promovidas reformas no referido 
espaço para melhoria das condi-

ções de uso. O restaurante deverá 
voltar a funcionar em data a ser 
previamente divulgada.

O vice-presi-
dente do TRF5 
e o diretor 
da Escola da 
Magistratura 
Federal (Es-
mafe), res-
pectivamente 
os desembar-
gadores federais Edilson Nobre 
e Marcelo Navarro, participam, 
amanhã, do Seminário Franco-

-Brasileiro 
sobre Coope-
ração Judiciária 
em Matéria de 
Criminalida-
de ligada aos 
Grandes Tráfi-
cos, que será 
realizado em 

Brasília/DF. Organizado pelo Cen-
tro de Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal (CEJ), o 

encontro contará com a presença 
de juízes, ministros, represen-
tantes do Ministério Público do 
Brasil e da França, membros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
como a ministra Carmem Lúcia, e 
um representante da INTERPOL. 
Entre os temas que serão discuti-
dos, os desafios e as dificuldades 
da cooperação entre os países 
para combater o tráfico interna-
cional de entorpecentes.

A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) in-
forma que o elevador de nº 1 será 
interditado pelo prazo de 60 dias. 
Segundo a SIAP, a paralisação se 
dá por motivos de desgastes no 
motor, que tem mais de 20 anos. A 
peça, que pesa mais de meia to-
nelada, terá que ser enviada para 
retificação na empresa responsável 
pela manutenção dos elevadores 
do TRF5. Para minimizar os trans-
tornos, o Núcleo de Operações Téc-
nicas da SIAP está providenciando 
novas configurações no funciona-
mento dos outros cinco elevadores.

O diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo Mangueira, e a 
diretora do Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Huma-
nos (NDRH), Soraya Portugal, 
serão os representantes do 
TRF5 na reunião de Dirigentes 
de Recursos Humanos da Jus-
tiça Federal. Entre os principais 
objetivos do evento, que será 
realizado nos dias 12 e 13/11, 
em Brasília/DF, está a elabora-
ção de uma proposta de mo-
delo de Educação Corporativa 
da Justiça Federal.

A tecnologia já está a serviço 
dos servidores do Judiciário. Em 
pouco tempo, cursos a distân-
cia poderão ser realizados por 
meio de aplicativos acessados 
em dispositivos móveis, como 
celulares, smartphones e ta-
blets. O projeto, idealizado pelo 
Centro de Formação e Aperfei-
çoamento do Poder Judiciário 
(CEAJud/CNJ), ainda está em 
fase de concepção, mas, depois 
de pronto, os servidores terão a 
chance de se inscrever e parti-
cipar de treinamentos e cursos 
com apenas alguns cliques na 
tela. A novidade será disponi-
bilizada nos sistemas operacio-
nais mais populares, como o 
iOS e Android. Os interessados 
em participar do processo de 
produção podem procurar o 
CEAJud (http://www.cnj.jus.br/
eadcnj/) para dar suas suges-
tões. A previsão é de que o apli-
cativo seja finalizado até 2014.


