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Aniversariantes

QUARTA

O

Camila Arruda Barros
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Presidente do 
TRF5, desembar-
gador federal Pau-

lo Roberto de Oliveira 
Lima, acompanhado 
pelo vice-presidente Ro-
gério Fialho e pelos de-
sembargadores Luiz Al-
berto Gurgel e Marcelo 
Navarro, além do diretor 
geral Marcos Netto, da 
diretora da Secretaria Administra-
tiva, Sorária Sotero, e do diretor da 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), Vla-
dislave Ferreira, visitaram ontem as 
obras de ampliação do Tribunal. O 
térreo do antigo edifício da Caixa 
Econômica Federal ganhou piso 
e teto, além de copa e banheiros, 
e já conta com ar condicionado 
funcionando. Nesse momento, 
está sendo providenciada a mon-
tagem do mobiliário, das estações 
de trabalho e dos armários desli-
zantes, que abrigarão os cerca de 
30 mil processos que tramitam na 
Subsecretaria de Recursos Extraor-
dinários, Especiais e Ordinários. 

Realocação - De acordo com o 
diretor-geral, Marcos Netto, a pre-
visão é de que no início de abril 
os primeiros setores comecem a 
ser realocados para a ampliação. 
O presidente do TRF5 aprovou os 
trabalhos. “Estou satisfeito diante 
da expectativa da ocupação do es-
paço e com relação ao andamento 
da obra”, destacou. O desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel 
de Faria ratificou: “Fico muito sa-
tisfeito em ver a criança nascendo 
e com a atitude da atual gestão, 
em dar ampla continuidade à obra 
que será muito importante para o 
Tribunal, pois estamos precisando 
de espaço para a área administra-
tiva”, finalizou.

Desembargadores conferem 
ampliação do TRF5 A Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação (STI) apresentou an-
teontem (27) a segunda parte dos 
resultados da auditoria, realizada 
por uma Consultoria, que vem 
sendo feita no TRF5 para avaliar a 
Segurança da Informação, com o 
objetivo de averiguar se o Tribunal 
está vulnerável com relação à se-
gurança física (controle de acesso 
ao edifício-sede, uso de credenciais 
etc.), sob responsabilidade da Sub-
secretaria de Apoio Especial (SAE), 
e lógica (Portal, infraestrutura de TI, 
aplicações disponíveis na internet 
etc.). De acordo com o supervisor 

A direção da Quarta Turma lembra 
que amanhã, quinta-feira 1/03, 
realizará sessão extraordinária às 
14h, na Sala das Turmas no 2º an-
dar, pavimento sul.

A Divisão de Folha de Pagamento 
informa que os comprovantes de 
rendimentos para o preenchimento 
da Declaração de Imposto de Ren-
da de Pessoa Física (IRPF/2012) es-
tão disponíveis a partir de hoje na 
área “Recursos Humanos” da intra-
net e do Portal do TRF5.  A trans-
missão da declaração só poderá 
ser feita a partir das 8h de amanhã 
(1° de março). De acordo com a 
Receita Federal, o contribuinte que 
não entregar a declaração até o dia 
30 de abril ficará sujeito à multa de 
1% ao mês-calendário ou fração de 
atraso, calculada sobre o total do 
imposto devido.

A diretora administrativa do 
TRF5, Sorária Caio, ganhou on-
tem uma homenagem surpresa, 
por ocasião do seu aniversário 
(27/02). A festa contou com a 
presença de desembargadores, 
diretores e servidores. “O Tribu-
nal agradece o papel fundamen-
tal e a liderança que a Dra. Sorá-
ria tem exercido durante todos 

Diretora administrativa ganha homenagem

Auditoria avalia Segurança da 
Informação no TRF5

IRPF/2012

da Seção de Gestão da Seguran-
ça da Informação da STI, Wagner 
Menezes, alguns ajustes deverão 
ser providenciados, principalmente 
na conscientização dos usuários 
dos sistemas. A auditoria identifi-
cou aspectos positivos, como as 
aquisições de ferramentas de segu-
rança por parte da STI, que estão 
evitando as tentativas de invasões, 
principalmente ao Portal do TRF5. 
Para a STI, o resultado apresentado 
maximiza a necessidade de parceria 
entre a STI, a SAE e, sobretudo, os 
usuários, principais agentes nessa 
segurança.

esses anos junto à administração 
dos serviços da Corte”, declarou 
o diretor-geral, Marcos Netto. 
O Presidente do TRF5, Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, e o 
desembargador federal Francis-
co Cavalcanti também homena-
gearam a diretora. Emocionada, 
Sorária declarou: “Essa festa é 
uma demonstração de amizade”.

Quarta Turma 


