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Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do TRF5 
promoveu ontem, na Escola 

de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião, um encontro dos Núcleos de 
Tecnologia da Informação da 5ª 
Região. O objetivo foi debater as es-
tratégias de aquisições de TI, regio-
nalmente, bem como os sistemas 
regionais e nacionais e a respecti-
va infraestrutura para suportar os 
referidos sistemas. “Esse encontro 
permite alinhar as necessidades de 
TI (infraestrutura e sistemas), com 
base no Planejamento Estratégico 
de Tecnologia da Informação (PETI) 

Pessoal e Controle 
Interno participam 
de curso

Terceira Turma reúne-se às 9h na 
próxima quinta-feira

da 5ª Região, para 
melhor distribui-
ção do orçamento, 
com foco na me-
lhor prestação de 
serviços aos usuá-
rios internos e ex-
ternos, bem como 
discutir soluções 
para problemas 
em comum enfrentados por todas 
as seções e pelo Tribunal”, destacou 
o diretor de Produção e Suporte 
Técnico da STI, Arnaldo Leite. Hoje, 
a Secretaria Judiciária e os Núcleos 
Judiciários da 5ª Região, juntamen-

Os servidores das Subsecretarias 
de Pessoal e de Controle Interno, 
além de integrantes das Seções 
Judiciárias, participam hoje, das 9 
às 18h, na sala 3 da Esmafe5, do 
curso “Sistema de Apreciação dos 
Atos de Admissão e Concessões 
(SISAC)”, sob a coordenação de Le-
onardo Ferreira Luitgards (TCU). O 
curso busca atender à necessidade 
de aprimoramento na utilização do 
SISAC, que será utilizado pelo TRF5 
e pelas seções judiciárias. O Siste-
ma fornece informações indispen-
sáveis para o acompanhamento e a 
fiscalização da execução da despe-
sa pública relacionados a pensões 
civis, concedidas na 5ª Região.

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Geral-
do Apoliano, comunica que na 
próxima quinta-feira (17/11), 
excepcionalmente, a sessão 
ordinária será realizada às 9h. 
A Turma reúne-se às quintas-

-feiras, a partir das 14h, para 
julgamento dos processos de 
sua competência. Além do 
presidente, a Turma é com-
posta pelos desembargadores 
federais Luiz Alberto e Marcelo 
Navarro.

te com os gestores de TI que par-
ticiparam do encontro de ontem, 
discutem as ações relacionadas aos 
sistemas judiciais em uso no TRF5 
e seções judiciárias. A reunião será 
realizada na Esmafe5, das 9 às 18h.

TRF5 inicia preparativos para a Semana Nacional  
de Conciliação
O TRF5, por meio da Coorde-
nadoria dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs), já iniciou os pre-
parativos para a 6ª edição da 
Semana Nacional de Conciliação 
2011, que acontece de 28/11 a 
2/12. Neste ano, o evento terá 
como foco as demandas judi-
ciais em massa, que envolvem 

os maiores litigantes do país, a 
exemplo de bancos. Inicialmente, 
estão sendo realizadas as inscri-
ções das varas que vão participar 
do evento. A partir das inscrições, 
será possível saber o número de 
processos da 5ª Região, que este 
ano entra na pauta da conciliação. 
A Semana Nacional de Concilia-

ção é uma iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e tem 
por objetivo a redução de con-
flitos e do tempo para análise de 
processos judiciais. As inscrições 
das varas estão sendo realizadas 
no Portal do TRF5 (www.trf5.jus.br), 
no banner Semana Nacional de 
Conciliação.


