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Prazo para renovação do  
Certificado Digital encerra dia 31

Corregedoria inicia os 
trabalhos em Aracaju

Organizando 
o Plenário

Conhecendo

TRF5o 

A Subsecretaria do Plenário tem, entre 
suas atividades, as funções de processar 
ações rescisórias, conflitos de competên-
cia, mandados de segurança, incidentes 
de uniformização de jurisprudência e de 
arguição de inconstitucionalidade, bem 
como os feitos criminais de competên-
cia originária do TRF5, como inquéritos, 
ações penais e revisões criminais. Tem 
também como missão executar as de-
cisões dos seus julgados. A equipe da 
diretora Lisiane Rodrigues Cavalcanti, 
composta por 11 servidores e quatro 
estagiários, se divide em quatro seções: 
Cível, Execução, Organização e Acompa-
nhamento das Sessões de Julgamento e 
Núcleo Penal, sendo responsável, ainda, 
pelo suporte às sessões do Pleno, elabo-
rando pautas e atas de julgamento, que 
ocorrem sempre às quartas-feiras, a par-
tir das 14h. 

A Corregedoria do TRF5 estará até 
o dia 20 em Aracaju, realizando 
os trabalhos da correição anual. O 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho viajou com uma equipe 
de 12 servidores para a capital 
de Sergipe. De lá, seguem para o 
interior daquele estado para realizar correi-
ções na 6ª vara, localizada em Itabaiana, e 
na 7ª vara, em Estância. No dia 30, começa 
a correição dos processos virtuais da Seção 
Judiciária de Sergipe, trabalho que se reali-
zará nesta Corte.

Economia e sustentabili-
dade no TRF5
A Subsecretaria de Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP), em parceria com a So-
servi, iniciou a substituição dos suportes de 
papel toalha nos banheiros do TRF5. O novo 
modelo possui uma alavanca mecânica, que 
permite ao usuário utilizar apenas a quanti-
dade necessária de papel e evitar o desper-
dício. A substituição começou nos banheiros 
de uso coletivo e, segundo a coordenadora 
da mudança, Maria das Montanhas, a eco-
nomia já é visível. “Com o novo suporte, só 
se utiliza a quantidade de papel que vai ser 
consumida”, explica.

Dia Mundial da Internet
Dia Mundial das Comunicações
Dia Mundial das Telecomunicações 

A Diretoria Geral, atra-
vés da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informa-
ção (STI), comunica aos 
magistrados e servidores 
da Justiça Federal que se 
expira no dia 31/05/2011 
a validade dos Certifi-
cados Digitais que foram emitidos pela 
Caixa Econômica (AC-Caixa-JUS) até o dia 
31/01/2011. O Certificado Digital, entre 
outros usos, permite assinar documentos 
virtuais (como PJe, RPV etc.), e-mails, auten-
ticar aplicações, habilitar acesso a redes, sis-
temas bancários etc. Os novos certificados 
terão validade de três anos a partir da data 
de emissão. A nova autorização de emissão 
do Certificado Digital, única para cada ser-
vidor, é confeccionada pela Subsecretaria 
de Pessoal, que, assim como a STI, possui a 

lista de documentos ne-
cessários à renovação. 
Para renovar - A solici-
tação do novo certificado 
é obrigatória para quem 
já tem o documento, mas 
os servidores que ainda 
não o possuem, e desejam 

adquiri-lo, podem se dirigir à Subsecretaria 
de Pessoal e dar entrada na autorização. 
O segundo passo é acessar o portal da Cai-
xa Econômica Federal (CEF), através do site 
“www.caixa.gov.br/certificadodigital”. Lem-
brando que a senha cadastrada na solicitação 
é essencial para a emissão, e, caso o servidor 
esqueça, o processo terá de ser reiniciado, 
inclusive com a entrega de nova documenta-
ção. Todas essas informações, com o devido 
passo a passo para a renovação, foram envia-
das ontem, via e-mail, pela Diretoria Geral. 

Mutirão da JFAL faz 55% dos acordos previdenciários
O Juizado Especial Federal da 6ª Vara em 
Alagoas (JFAL) fez 922 audiências das 
1.125 designadas no último mutirão de 
processos previdenciários, realizado entre 
os dias 15 e 17 de abril. Das audiências re-
alizadas, 503 processos, cerca de 55%, ter-
minaram em acordo, totalizando mais de 

R$ 2,8 milhões. Esse volume corresponde 
a quase 70% dos benefícios atrasados que 
o INSS deveria ter repassado sem inter-
venção judicial. O mutirão contou com 
a participação de 16 magistrados, sendo 
oito da JFAL e oito das Seções Judiciárias 
de CE, PB, PE e SE.


