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Operação Mãos Limpas e Combate à Corrupção em debate

de Abril

SEXTA Agenda extensa

Usuários devem atualizar Mozilla Firefox 
até as 14 horas de hoje
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Danielle Rocha Santos
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Angélica Dias de Souza
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Wanderson Oliveira de Carvalho
Soservi – Distribuição

Sábado 16.04
Edilene Gonçalves Barbosa
Seção de Taquigrafia
Ana Maria da Silva Barbosa Macêdo
NDRH
Maria Luíza da Câmara Leitão
Gab. Des. Federal Alexandre Luna Freire
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Ivia - Informática
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Juiz Federal Arnaldo Pereira 

de Andrade Segundo
SJRN - Assu

Raquel Falcão de Andrade
Divisão de Distribuição
Francisco Soares Bezerra
Subsecretaria de Apoio Especial
Josenilda Oliveira Ribeiro
NDRH

Subsecretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI) do 

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 reforça a neces-
sidade de todos os usuários do 
navegador Mozilla Firefox faze-
rem adição do certificado digital, 
para que a ferramenta continue 
funcionando corretamente. Para 
os que ainda não o fizeram, a 
atualização deve ser feita até 
as 14h de hoje. Para auxiliar os 
usuários, a STI desenvolveu um 
tutorial, em formato de vídeo, só 
acessível por meio do Internet 
Explorer, disponível no seguinte 
endereço: http://TABIRA.trf5.gov.
br/CertificadoFIREFOX.htm. Além 
disso, o usuário pode solicitar 
auxílio ligando para a Central de 
Serviços de TI, por meio do ramal 
9001, cujos técnicos também es-
tão visitando os setores, para dar 
suporte a quem tiver dificuldade. 
De acordo com a diretora da STI, 
Fernanda Montenegro, a mudan-
ça é necessária para a ativação do 
novo sistema de monitoramento 
e controle de navegação, adquiri-
do recentemente pelo TRF5. 

Segurança - “A nova ferramenta 
(Proxy) trará mais segurança às in-
formações do Tribunal, além de ser 
mais moderna e mais rápida. Ela é 
aderente à Política de Segurança 
do TRF5 e, dentre outras funcio-
nalidades, filtra os acessos a sites 
indevidos ou com conteúdos ma-
liciosos, que podem por em risco 
a privacidade, confidencialidade e 
disponibilidade dos dados do usu-
ário, bem como a segurança das 
informações e da infraestrutura de 
TI do Tribunal”, ressaltou Fernanda. 
A STI informou, ainda, que, nessa 
fase de implantação, poderá haver 

bloqueio a alguns acessos legíti-
mos dos usuários e, caso isso ocor-
ra, o usuário deve acionar a Central 
de Serviços de TI: atendimento@
trf5.jus.br ou ramal 9001.

Sob a coordenação científica do 
diretor do Foro da Seção Judici-
ária do Ceará (SJCE), juiz federal 
Bruno Leonardo Câmara Carrá, 
será realizado, no dia 27 de abril, 
o Encontro Ítalo-Brasileiro: Ope-
ração Mãos Limpas e Combate à 
Corrupção, no auditório do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), em 
Brasília. O evento é uma parceria 

entre o Centro de Estudos Judiciá-
rios do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ) e o STJ, com apoio da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiço-
amento de Magistrados (Enfam) e 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe). Destinada a profissio-
nais e estudantes da área jurídica, a 
iniciativa tem por objetivo propor-
cionar a atualização e a qualifica-

ção dos participantes sobre os re-
levantes ordenamentos jurídicos 
italianos e brasileiros, que serão 
debatidos de forma comparativa. 
As inscrições são gratuitas e estão 
abertas até o dia 20/04. Outras 
informações podem ser obtidas 
no site do CJF (www.cjf.jus.br), ou 
pelo e-mail codep@cjf.jus.br. (Com 
informações da Ascom CJF)

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador fede-
ral Rogério Fialho, cumpriu, 
ontem, extensa agenda de 
trabalho em Sergipe. Visitou 
as obras de reforma da sede 
da Seção Judiciária do esta-
do, a Subseção Judiciária de 
Estância, a sede dos Juizados 
Especiais Federais e o terreno 
onde será construída a sede 
própria da Subseção Judiciária 
de Lagarto. Oportunamente, 
se reuniu com o presidente da 
OAB-SE, Henri Clay, e concedeu 
entrevista para a TV Sergipe. 


