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Aniversariantes

Judicialização da Política em debate 
na Justiça Federal no Ceará

TRF5 investe em segurança digital

Ressocialização é 
tema do Via Legal 

e hoje até 
sexta (25), 

magistrados fede-
rais e operadores 
do Direito estarão 
imersos no Curso 
“Judicialização da 
Política”, no auditó-
rio do edifício-sede 
da Justiça Federal 
no Ceará - JFCE. As 
aulas estão inseri-
das na programação da “V Jornada 
Internacional Derecho y Justicia”, 
uma promoção conjunta da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião com as universidades Federais 
de Sergipe e do Ceará e a Universi-
dade de Buenos Aires (Argentina). 
O desembargador federal Manoel 
Erhardt será responsável pela sau-
dação aos participantes e intro-
dução à temática. Logo depois, o 
desembargador federal Edilson 
Pereira Nobre Júnior falará sobre 
“Tribunal Constitucional e Políti-
ca”. Amanhã, o juiz federal auxiliar 
da Presidência do TRF5, Leonardo 
Resende, vai participar, junto com 
o presidente da Associação dos 

Juízes Federais da 5ª Região, Júlio 
Rodrigues Coelho Neto, do “Estu-
do de Caso sobre Controle Judicial 
do Orçamento versus Controle 
Orçamentário do Judiciário: o caso 

Está cada vez mais próxima a 
inauguração do Datacenter, tam-
bém conhecido como “solução 
de ambiente seguro”, que pro-
tegerá os dados virtuais produ-
zidos e recebidos pelo Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5) e suas Seções Judiciárias. 
Trata-se de uma sala semelhan-
te a um cofre, que guardará os 

equipamentos mais sensíveis no 
processamento digital das infor-
mações. O cuidado começa desde 
o acesso ao local, com necessida-
de de identificação biométrica e 
por crachá, e constante vigilância 
por câmeras. O ambiente conta, 
ainda, com controles de umida-
de e temperatura, detectores de 
fumaça e presença, equipamen-

to automático de combate a 
fogo, além de sistemas, em 
duplicidade, de fornecimento 
de energia, dependências para 
recebimento de material de 
informática e teste. Ala para 
links de operadoras e núcleo 
de monitoramento completam 
o conjunto de salas que dão 
suporte ao Datacenter.

A leitura é um caminho para o 
conhecimento e tem sido usada 
como estratégia na recupera-
ção de presidiários no Brasil. Em 
alguns estados, como São Paulo 
e Paraná, já foram implantados 
programas que incentivam o 
contato com os livros em troca 
da diminuição de pena. Mas no 
Rio Grande do Norte, um reedu-
cando que participou do Projeto 
“Remição pela Leitura”, da Jus-
tiça Federal, precisou recorrer 
ao Tribunal Regional Federal da 
5ª Região para ter a pena redu-
zida. É que o direito à remição 
foi contestado pelo Ministério 
Público Federal. Entenda mais 
sobre essa história no Via Legal 
desta quarta-feira (23), às 21h 
(horário de Brasília), na TV Jus-
tiça. Acompanhe também pela 
internet, no www.youtube.com/
programaViaLegal.

Na próxima segunda-feira, às 
15h30, a Sala das Turmas Sul vai 
receber a palestra “Gerenciamen-
to de Preocupações e Estresse”, 
que será ministrada pela empresa 
Dale Carnegie, que visa a orien-
tar magistrados e servidores a 
amenizarem o estresse e lidarem 
melhor com mudanças rápidas 
no ambiente de trabalho, desen-
volvendo mais responsabilidade, 
iniciativa, confiança e entusiasmo. 
Também será uma oportunidade 
para aprender a fortalecer relacio-
namentos interpessoais.

da PEC 241/2016 e seus impactos 
no Judiciário”, com participação 
exclusiva de magistrados. 
Importância - Após várias edições, 
a “Jornada Internacional Derecho y 
Justicia” se estabelece com um fó-
rum privilegiado para discussão de 
temas contemporâneos, relativos 
a processos de integração econô-
mica e de abertura de mercados, 
notadamente suas consequências 
no campo jurídico e da política. Em 
sua quinta edição, a Jornada pro-
moverá a discussão dos resultados 
desses processos, com foco naqui-
lo que afeta a atividade laboral do 
juiz. (Com informações da JFCE)


