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TRF5 recebe Prêmio Conciliar é Legal

LNC
de Fevereiro

QUARTA

Ayahuasca

Aniversariantes

Prévia

Divisão de Infraes-
trutura de Tecnolo-

gia da Informação (DITI), 
vinculada à Subsecretaria 
de Tecnologia da Infor-
mação (STI) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, concluiu 
com sucesso dois im-
portantes projetos para 
melhorar a performance 
e aumentar a disponi-
bilidade dos serviços e 
dos sistemas do Tribunal, 
em especial o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). O primeiro deles 
teve como resultado o aumen-
to da largura de banda dos links 

TRF5 melhora performance do PJe

de internet (de 100Mbps para 
500Mbps), implicando uma cone-
xão mais rápida dos usuários ao 
PJe. O outro foi a implantação do 

O corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Paulo 
Cordeiro, recebeu, ontem (5), 
em nome da Corte, o IX Prêmio 
Conciliar é Legal, realizado no 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em Brasília. A premiação 
foi outorgada pela conselhei-
ra do CNJ, Maria Tereza Uille. O 
Tribunal foi premiado de acordo 
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Sistema Autônomo (AS – 
Autonomous System), que 
amplia a disponibilidade 
de acesso à infraestrutu-
ra do Tribunal. De acordo 
com a DITI do TRF5, cinco 
equipes de analistas, junta-
mente com os servidores, 
estiveram envolvidas nesse 
processo.
Monitoramento – Após a 
implementação das ações, 
o sistema passa agora por 
um período de monitora-

mento, com o objetivo de obser-
var se as alterações/implementa-
ções realizadas estão atingindo o 
objetivo proposto.

com os critérios do Artigo 12 
do regulamento, pois foi o 
Tribunal Federal com o maior 
índice de composição con-
sensual no ano de 2018. Na 
mesma categoria, também 
foram premiados o Tribu-
nal de Justiça do Estado do 
Amapá e o Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região.

Termina na próxima segunda-
-feira (11) o prazo para que os 
gestores enviem ao Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) as suges-
tões de curso, workshop, ofici-
na ou treinamento vinculados 
aos respectivos processos de 
trabalho.  O formulário do 
Levantamento de Necessida-
de de Capacitação para 2019 
(LNC) está disponível no SEI! . 
Mais informações podem ser 
obtidas no NDRH, por meio 
dos ramais 9818/9815.

Nesta quarta-feira (06/02), o pro-
grama Via Legal mostra o caso 
de um brasileiro que foi preso em 
um aeroporto da Rússia acusado 
de tráfico de drogas. Conhecido 
por ministrar terapias holísticas, 
ele foi detido com quatro gar-
rafas contendo Ayahuasca, chá 
utilizado em rituais indígenas e 
que contém substâncias consi-
deradas ilegais pelas leis russas, 
mas permitidas no Brasil. Após 
alguns anos preso em Moscou, 
ele retornou ao Brasil para cum-
prir o restante da pena no regime 
semiaberto, graças a um acordo 
entre os dois países. A equipe do 
Via Legal conversou com o pes-
quisador e explica a polêmica en-
volvendo o consumo da bebida. 
Confira esta e outras reportagens 
às 21h (horário de Brasília), na 
TV Justiça. Assista, também, pela 
internet, no www.youtube.com/
programaViaLegal.

Pela primeira 
vez, o bloco 
Habeas Copos 
vai promover 
um “esquenta” 
para o carna-
val 2019. No 
próximo sába-
do (9), a partir 
das 12h, acon-

tece a prévia da agremiação, com 
open bar de chopp e barracas com 
vendas de comidas. A animação 
ficará por conta do DJ Nando e do 
grupo Roda de Samba dos Batu-
queiros. Filiados à Associação dos 
Servidores da Justiça Federal em 
Pernambuco (Asserjufe-PE) que 
comparecerem à festa ganharão 
uma camisa oficial do bloco, que 
servirá como ingresso. Convidados 
dos associados devem pagar R$ 
30 pela entrada.  A concentração 
será na sede da Asserjufe-PE, na 
Avenida Recife, 6250, bairro do 
Jiquiá.


