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Transparência na Justiça Federal

uinze servidores da 
Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação 
e da Subsecretaria de Con-
trole Interno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região -TRF5 participam, 
desde a última terça-feira 
(18/06), do curso “Auditoria 
de TI no Setor Público”. A 
capacitação está sendo realizada 
pela Escola Nacional de Governo. 
A promoção do evento tem como 
objetivo cumprir a Meta 16, esta-
belecida pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que trata do for-
talecimento das áreas de controle 
interno para fins do combate ao 
desperdício de dinheiro público e 
do estabelecimento de ações pre-
ventivas a eventuais atos de impro-
bidade que possam ser cometidos 
em âmbito interno do Poder Judici-
ário. 
Parceria - De acordo com o Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), para viabilizar a 
realização do curso, o TRF5 firmou 
parceria com o Tribunal Regional 

Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE). 
Por isso, 15 servidores do TRE/
PE também estão participando do 
treinamento que segue até hoje, na 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe).

A diretora de Comunicação So-
cial do TRF5, Isabelle Câmara, re-
presenta o Tribunal no seminário 
“Transparência na Justiça Federal: 
alcance e limites”, que está sen-
do realizado hoje, no auditório 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília (DF). Promovido 

pelo Centro de Estudos Judiciá-
rios (CEJ) do CJF, o objetivo do 
evento é promover a reflexão e 
a formação de massa crítica a 
respeito da transparência e seu 
papel como instrumento essen-
cial da comunicação institucional 
no âmbito da Justiça Federal.

O gerente geral do Posto de 
Atendimento da Caixa no TRF5, 
Diogo Cabral, informa que hoje 
(20/06) o horário de atendimen-
to ao público será das 9 às 14h, 
em virtude da manifestação pre-
vista para acontecer a partir das 
16h. Amanhã (21/06), o horário 
de atendimento voltará ao nor-
mal, ou seja, das 12 às 17h.

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) do TRF5 contará hoje 
com toda a equipe de agentes de 
segurança, incluindo os que esta-
vam de folga nesta quinta-feira. 
De acordo com o diretor da SAE, 
Major Clóvis Pereira, o reforço é 
uma medida preventiva, em razão 
da divulgação, pelas redes sociais 
e Imprensa, da realização de pro-
testo marcado para acontecer a 
partir das 16h de hoje, assim como 
ocorreu em outras cidades brasi-
leiras. As informações propagadas 
na internet dão conta de que os 
manifestantes percorrerão diversas 
ruas e avenidas da área central da 
cidade do Recife.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) informa que hoje (dia 20 
de junho), excepcionalmente, o 
expediente das Subseções Judi-
ciárias do Recife (edifício-sede e 
Juizados Especiais Federais) e de 
Jaboatão dos Guararapes será das 
8 às 14 horas, conforme a Por-
taria nº 84/2013 da Direção do 
Foro da JFPE. A medida leva em 
conta a necessidade de preser-
vação da mobilidade dos magis-
trados, servidores, terceirizados 
e jurisdicionados, tendo em vista 

Acontece hoje e amanhã (21/06) a 
3ª edição do Simpósio Internacio-
nal para o Enfrentamento ao Trá-
fico de Pessoas, em Campo Gran-
de/MS. Com 220 vagas dirigidas, 
preferencialmente, a magistratura, 
conselheiros tutelares e aos mem-

a manifestação programada para 
acontecer no Recife nesta quinta-
-feira (20/06), nos mesmos moldes 
daquelas que estão ocorrendo em 
várias cidades do País. Também foi 
levada em consideração a parali-
sação dos motoristas de ônibus, 
como anunciado nos meios de co-
municação locais. Os prazos pro-
cessuais vencíveis em 20 de junho 
serão prorrogados para o primeiro 
dia útil subsequente, evitando 
prejuízo aos jurisdicionados. Com 
informações da ASCOM/JFPE.

bros de toda a rede de repressão 
ao crime e atendimento às víti-
mas, o 3º Simpósio dá continui-
dade ao trabalho de conscientiza-
ção de agentes e autoridades no 
que se refere ao crime de tráfico 
de pessoas.


