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Site e sistemas do TRF5 
ficam fora do ar

de Julho8
QUARTA

D

Luiz Alberto Gurgel de Faria
Ministro do STJ

Márcia Cristiana Coutinho Tavares
Secretaria Administrativa
Renan Melo de Brito
SOSERVI - Reprografia

Aniversariantes

urante o dia de 
ontem (7), o 
site e os sis-

temas do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 fi-
caram fora do ar por 
mais de 12 horas. De 
acordo com a Sub-
secretaria de Tecno-
logia da Informação 
(STI), ocorreu um 
problema técnico na 
infraestrutura do da-
tacenter, provocan-
do a indisponibilidade de todos os 
serviços. Em nota oficial, a Presidên-
cia do TRF5 assegurou que todos os 
prazos processuais - quer de feitos 

Ciclo de palestras - O presidente do TRF5, desembargador federal 
Marcelo Navarro, recebeu, na tarde de ontem, o gerente e o coorde-
nador jurídico da Caixa Econômica Federal, Ricardo Siqueira e Nata-
nael Cruz, respectivamente. Eles vieram solicitar o apoio desta Corte 
para a realização de um ciclo de palestras, que irá ocorrer no Pleno 
do TRF5, no próximo dia 27. O evento contará com uma palestra do 
ministro Luiz Alberto Gurgel, do Superior Tribunal de Justiça, sobre o 
novo Código de Processo Civil.   

A Comissão de Segurança 
do TRF5, presidida pelo de-
sembargador federal Manoel 
Erhradt, se reuniu, ontem (7), 
para discutir a implementação 
de um plano de segurança 
para os juízes federais da 5ª 
Região. De acordo com Erhardt, 
serão criados grupos compostos 
por agentes de segurança, que se-
rão treinados para agir de maneira 
preventiva, sempre visando diminuir 
riscos aos magistrados. Além de 

Comissão de Segurança se reúne

Fórum Interinstitucional Previdenciário em debate

Tesouro Gerencial: 
servidores fazem 
treinamento

eletrônicos, quer de 
feitos físicos - com 
término nos dias 
06 e 07 de julho de 
2015 serão pror-
rogados. Ainda de 
acordo com a nota, 
se as dificuldades 
persistirem durante 
o dia de hoje, se-
rão tomadas novas 
medidas, garantin-
do-se não haver 
nenhum prejuízo 
às partes e a seus 

patronos. Até o fechamento desta 
edição, a equipe técnica da STI es-
tava trabalhando para restabelecer 
todos os sistemas e serviços.

Manoel Erhardt, participaram do en-
contro os juízes federais Leonardo 
Resende, Tiago Antunes Aguiar, Bru-
no Teixeira de Paiva, Antônio José 
Araújo e o diretor da Subsecretaria 
de Apoio Especial, Nílson Ananias. 

Os servidores das Subsecretarias 
de Orçamentos e Finanças (SOF) 
e Controle Interno (SCI) do TRF5 
e das Seções Judiciárias vincu-
ladas  participaram, ontem (7) e 
anteontem de um curso sobre 
a utilização, com segurança, do 
sistema Tesouro Gerencial, que é 
disponibilizado pelo Governo Fe-
deral para acesso e montagem de 
relatórios por todos os órgãos da 
Administração Pública. O respon-
sável pelas instruções foi o ge-
rente de Informações Contábeis-
-Fiscais da Coordenação Geral de 
Contabilidade e Custos da União, 
Tiago Maranhão.

A criação de um Fórum Regional 
Interinstitucional Previdenciário 
foi o tema da reunião ocorrida 
ontem (7), na sala do Conselho 
de Administração do TRF5, com o   
presidente da Corte, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
o desembargador federal Paulo 

Cordeiro, o juiz federal Leonar-
do Resende e representantes da 
Defensoria Pública da União, do 
Instituto Brasileiro de Direito Pre-
videnciário, Instituto dos Advoga-
dos Previdenciários, entre outros. 
A criação do Fórum visa a ampliar 
o debate sobre demandas previ-

denciárias na Justiça Federal na 
5ª Região, bem como estabelecer 
um canal permanente de diálogo 
entre os diversos interessados. “O 
meu comprometimento em apoiar 
o Fórum é integral. Faremos o 
possível para que esta iniciativa 
traga benefícios a todos os envol-

vidos”, enfatizou Navarro. O pri-
meiro encontro oficial do Fórum 
será no dia 25/08, no TRF5, sob a 
coordenação de Paulo Cordeiro. 


