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TRF5 adquire novos dispositivos para 
armazenar certificado digital

Manoel Erhardt é 
eleito para a APLJ 

Livro sobre Ivo Dantas é lançado no TRF5

Gestão Documental

TRF5 finaliza preparativos para evento 
do Conselho Nacional de Justiça
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Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Bruno Fernando Santos Lemos
Gabinete Des. Federal Barros Dias
Gilvan Pereira Barbosa
INTERFORT

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 adquiriu 
1200 tokens, um dispositivo 

que armazena o certificado digi-
tal, obrigatório para a utilização 
do Processo Judicial eletrônico 
(PJe). O supervisor do gabinete 
do desembargador federal Mar-
celo Navarro, Luciano Ramos, 
foi o primeiro no TRF5 a testar 
o token, que já está em uso nas 
Seções Judiciárias da 5ª Região. 
Os smartcards continuarão a ser 
utilizados até que os certificados 
digitais percam a validade. De 
acordo com o supervisor da Seção 
de Gestão da Segurança da Infor-
mação da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação do TRF5, 

Wagner Menezes, no momento 
em que os usuários forem tirar 
um novo certificado, eles recebe-
rão o token. Quem ainda não tem 
nenhum smartcard, já receberá o 
token. 
Benefícios – De acordo com a 
STI, o acesso ao PJe será amplia-

do, pois o token se assemelha a 
um pendrive, que você carrega 
para qualquer lugar e conecta 
em equipamentos que tenham a 
“porta” USB, presentes em equi-
pamentos utilizados no TRF5. Já 
os smartcards necessitam de um 
leitor externo, caso o teclado não 
tenha a opção para ler o cartão. 
“Os tokens oferecem maior resis-
tência a impactos, como os de-
correntes de quedas. Haverá uma 
padronização dos softwares de 
gerência do token, minimizando 
os conflitos de softwares existen-
tes hoje no TRF5. Hoje, há três 
fabricantes distintos de smartcar-
ds no TRF5 e cada um possui sof-
tware diferente”, destaca Wagner.

O TRF5 sedia amanhã, às 19h, o 
lançamento do livro Os desafios 
do direito constitucional contem-
porâneo - uma homenagem ao 
professor Ivo Dantas. A publica-
ção tem o objetivo de marcar os 
40 anos de atividades docentes 
do jurista. A obra, coordenada 

pelos magistrados André Rosa e 
Roberta Monteiro (TJPE), reúne 38 
artigos de renomados autores na-
cionais e internacionais. Autor dos 
títulos “O Valor da Constituição”, 
“Constituição Federal Anotada” 
e “Direito Constitucional Compa-
rado”, entre outros, Ivo Dantas é 

doutor em Direito Constitucio-
nal, pela Universidade Federal 
de Minas Gerais, professor titular 
da Faculdade de Direito do Re-
cife/UFPE e professor orientador 
visitante do programa de pós-
-graduação em Ciências da Saú-
de, na UFRN.

O desembargador federal Ma-
noel Erhardt foi eleito para 
compor a Academia Pernambu-
cana de Letras Jurídicas (APLJ). 
O presidente do TJPE, Jovaldo 
Nunes, os desembargadores 
Jones Figueirêdo e Gustavo 
Rodrigues de Lima, além do 
advogado Misael Montenegro, 
também irão compor a APLJ. A 
posse dos novos imortais está 
prevista para acontecer em 
novembro.

De hoje até sexta-feira, a diretora 
do Núcleo de Gestão Documental, 
Lúcia Carvalho, e a servidora Caro-
lina Castelo Branco, participarão da 
Reunião do Comitê de Gestão Do-
cumental da Justiça Federal – CO-
GED, no Conselho da Justiça Federal 
(CJF). A reunião tratará sobre assun-
tos do Programa de Memória da 
Justiça Federal, como a Resolução 
23 do CJF, que tem como anexo a 
tabela do Plano de Classificação e 
Tabela de Temporalidade – PCTT.  
Essa ferramenta é de grande im-
portância no sistema FLUXUS, pois 
é através dela que são classificados 
a temporalidade dos documentos e 
processos administrativos.

Os diretores da Secretaria Admi-
nistrativa, da Subsecretaria de In-
fraestrutura e Administração Pre-
dial, da Subsecretaria de Apoio 
Especial, da Subsecretaria da 
Tecnologia da Informação, da 
Divisão de Comunicação So-
cial e do Núcleo de Cerimonial 
estiveram reunidos ontem para 
finalizar os preparativos para 
o Encontro Regional Nordeste 
do “Programa de Valoriza-
ção – Juiz valorizado, Justiça 

completa!”, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O TRF5 sediará o 
evento no próximo dia 1º/10.

Luciano Ramos


