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Segurança na  
5ª Região ganha 
diagnóstico

PJe é apresentado para o BNDES

Marcelo Navarro participa de evento da OAB/RN

Vídeos-palestra 
sobre segurança 
da informação

Estudantes da UFPB visitam 
TRF5

Direito Eleitoral e 
Ciência Política em 
debate

TRF5 recebeu ontem a vi-
sita dos alunos do 4º perí-
odo do curso de Direito da 

Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). A convite do professor e 
procurador regional federal Lu-
ciano Mariz Maia, os estudantes 
conheceram o Pleno do TRF5, o 
Memorial, a Presidência e ainda 
assistiram a um vídeo institucio-
nal. As visitas de estudantes são 
organizadas pelo Cerimonial do 
TRF5, núcleo que promove o in-
tercâmbio entre o Tribunal e as 
universidades, com vistas a aten-

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) fará hoje, a partir das 9h, 
na Sala de Reuniões do TRF5 (15º 
andar), uma reunião com supervi-
sores de segurança das seis seções 
judiciárias da 5ª Região. O objetivo 
é apresentar o 
Diagnóstico de 
Segurança na 
5ª Região, rea-
lizado pela SAE 
durante quatro 
meses, quando 
foram visitadas 27 instalações da 
Justiça Federal na área.

O sistema Processo Judicial Ele-
trônico (PJe), desenvolvido pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, tem despertado o 
interesse de outros órgãos deman-
dantes do Poder Judiciário. Ontem, 
foi a vez de seis advogados e um 
profissional da área de Tecnologia 
da Informação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Social (BN-
DES) visitarem o TRF5 para conhe-

O desembargador federal Mar-
celo Navarro participa hoje, às 
17h, no Hotel Vila do Mar, em 
Natal (RN), da VI Conferência 
da OAB/RN, na qual fará pales-
tra sobre “Recursos Extremos e 
Precedentes”. O evento acon-
tece até a manhã e tem como 
tema “Advocacia nos próximos 
50 Anos – Uma homenagem ao 
Professor Diógenes da Cunha 

A Subsecre-
taria de Te-
conologia da 
Informação 
(STI) dispo-
nibilizou na 
intranet os vídeos com as palestras 
do Dia da Segurança da Informa-
ção no TRF5, proferidas pela advo-
gada Patrícia Peck, no último dia 
30/08.  Ao todo, são cinco vídeos. 
Para acessar, basta clicar no ban-
ner “Política de Segurança da In-
formação” e, em seguida, localizar 
o vídeo de sua preferência. 

A Escola Judiciária Eleitoral – EJE 
está realizando o projeto “Temas 
fundamentais de Direito Eleitoral 
e de Ciência Política”, um ciclo de 
palestras que ocorrerão a cada 
15 dias, sempre às sextas-feiras, 
a partir de amanhã (16), no Pleno 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco. A diretora da Sub-
secretaria de Controle Interno do 
TRF5, Sídia Porto, e o desembar-
gador federal Francisco Cavalcanti 
serão palestrantes nos dias 18/11 
e 16/12, respectivamente. Mais 
informações: www.tre-pe.gov.br

Lima”. Destinado a profissionais e 
estudantes do direito, a Conferên-
cia conta com a participação de 
palestrantes de renome nacional 
e internacional entre os quais, os 
ministros Luiz Fux, do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e o presi-
dente do Conselho Federal da 
OAB, advogado Ophir Cavalcanti. 
Na ocasião, será lançado o Pri-
meiro Anuário da Justiça Potiguar, 

documen-
to con-
tendo as 
funções, 
composi-
ções e os 
contatos 
de todos 
os órgãos 
do Poder 
Judiciário.

cer as funcionalidades do sistema 
para advogados e procuradores.

der a Meta 4 de 2011 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), “Implan-
tar pelo menos um programa de 
esclarecimento ao público sobre 
as funções, atividades e órgãos 
do Poder Judiciário em escolas ou 
quaisquer espaços públicos”.


