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Andréa Guimarães
POLITEC/Informática
Amanda Severo de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo L. Dantas

Secretaria Judici-
ária, a Subsecre-
taria de Tecno-

logia da Informação 
(STI) e o Núcleo de 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
(NDRH) do Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 
estão promovendo 
um treinamento para 
advogados e procura-
dores, com objetivo de divulgar e 
incentivar a utilização do sistema 
de Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). Serão quatro turmas, cada 
uma com 20 vagas, de acordo com 
o seguinte cronograma: dia 02 de 
setembro; 07 de outubro; 11 de 
novembro e 02 de dezembro. O 
treinamento ocorrerá na Sala 01 
da Escola da Magistratura Federal 
(Esmafe5), das 14 às 18h. As inscri-
ções devem ser realizadas no site 
do TRF5, no link: http://www.trf5.

jus.br/eventosinternet/paginas/
evento/listar.faces. Mais informa-
ções no telefone 3425-9819. 

Celeridade - O Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) é um sistema que 
permite a tramitação virtual e cé-
lere da maioria das ações judiciais, 
em todas as instâncias da Justiça 
Federal. Através desse sistema, os 
processos são recebidos, regis-
trados, autuados, classificados e 
distribuídos em poucos minutos. 

PJe: TRF5 promove 
treinamento para 
advogados e procuradores

O TRF5 promove 
hoje (30), no Salão 
do Pleno, o Dia da 
Segurança da Infor-
mação na 5ª Região, 
com palestras da 
advogada Patrícia 
Peck, especialista 
em Direito Digital. 
O evento terá início 
às 9h, com abertura 
do presidente em 
exercício do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho. Em seguida, a advogada 

o lançamento da Cartilha de Se-
gurança da Informação do TRF5. 
Os interessados em participar 
das palestras da tarde ainda po-
dem fazer a inscrição no Portal do 
TRF5: www.trf5.jus.br. A Diretoria 
Geral convoca todos os servidores 
a participarem, mesmo os que não 
se inscreveram, visto que o even-
to é de extrema relevância para a 
Política de Segurança de Informa-
ção instituída no TRF5 e atende 
às recomendações do CJF e CNJ. 
Serão fornecidos certificados por 
palestra aos participantes. 

assumirá a palavra, 
com as palestras 
“Conscientização em 
Segurança da In-
formação”, “Direito 
Digital e Gestão de 
Riscos Eletrônicos 
na Administração 
Pública” (10h45 às 
12h15), “Movimento 
Criança mais Segura 
na Internet” (13h30 
às 14h30), “Priva-

cidade na Era Digital” (16h15 às 
17h45). O dia contará ainda com 

Especialista em Direito Digital fará palestras no TRF5

A Justiça Federal de Alagoas quer fazer bonito e 
sair com inúmeras medalhas nas Olimpíadas da 
5ª Região. A participação das equipes da JFAL já 
está garantida nas seguintes modalidades espor-
tivas: futebol society, basquete (streetball), volei 4 
x 4 masculino, volei 4 x 4 feminino, corrida de rua 
(5km), tênis de mesa, tênis de quadra,totó, domi-
nó, sinuca, xadrez, natação masculino e feminino. 
Quem quer garantir a participação na competi-
ção não pode perder o prazo de inscrição, que 
será encerrado amanhã (31).

Atletas de Alagoas se 
mobilizam para Olimpíadas

Ontem (29), aconteceu o primeiro dia do curso 
“Técnicas de Conciliação e Composição de confli-
tos”, promovido pela Esmafe5/Sergipe. O primeiro 
módulo teve como temática “A Cultura da Guerra e 
a Possibilidade de Composição de Conflitos: aspec-
tos teóricos e fundacionais preliminares”. O evento 
prossegue até hoje (30), no Salão Nobre da JFSE,  e 
tem como público alvo os magistrados federais do 
trabalho e estaduais, membros do Ministério Públi-
co, defensores públicos, procuradores e servidores 
do Poder Judiciário.

Curso na JFSE aborda 
técnicas de conciliação

Patrícia 
Peck


