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Aniversariantes

QUINTA

D
Lei de Acesso à Informação já está sendo cumprida no TRF5 

Estudantes de Direito e de Relações Públicas visitam o TRF5 PJe em destaque

Áurea Elisabete M. V. Pires
INTERFORT - Setor Médico
Luiz Carlos dos Santos
INTERFORT - Recep. Gabinete

O diretor-geral do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5 e 
professor do curso de Direito da 
Unicap, Marcos Netto, trouxe, on-
tem à tarde, cerca de 70 alunos da 
disciplina Direito Processual Civil, 

ministrada por ele, para conhecer 
o TRF5.  Os estudantes assistiram a 
um vídeo institucional, visitaram o 
Pleno e a Presidência, onde pude-
ram conferir o Memorial do TRF5. 
Ao final, visitaram o heliponto. 

Também compareceram os alunos 
do curso de Relações Públicas, que 
vieram acompanhados do profes-
sor Francklin Santos, que ministra 
a disciplina Legislação em Relações 
Públicas na mesma universidade.  

Dia Internacional da Comunicação e 
Telecomunicações
Dia da Constituição

esde ontem (16), os órgãos 
executivos, judiciários e le-
gislativos municipais, estadu-

ais e federais estão obrigados a 
prestar informações de interesse 
público aos cidadãos, segundo a 
Lei de Acesso à Informação (LAI), 
sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff em novembro do ano 
passado. Com a nova Lei, o Poder 
Público é obrigado a divulgar da-
dos na internet e instalar serviços 
de informações ao cidadão (SIC). 

Em atendimento à determinação 
legal, o presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5, 
Paulo Rober-
to de Oliveira 
Lima, através 
do Ato nº 
00359/2012, re-
solveu estabe-
lecer o Protoco-
lo do Tribunal 
como setor res-
ponsável pelo 

recebimento das solicitações dos 
cidadãos, encaminhando-as ao di-
retor-geral do Tribunal, que deverá 

apreciar os re-
querimentos. De 
acordo com o 
Ato presidencial, 
da decisão da 
Diretoria Geral 
caberá recurso 
para a Presidên-
cia, como reza a 
LAI.

Lei da Informação - A Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 
2011, regulamenta o acesso a 
dados considerados não sigilosos, 
obrigando as entidades públicas 
a divulgá-los quando requisitados 
pelos cidadãos. No caso do Judici-
ário, caberá aos Tribunais a criação 
e manutenção de serviço de infor-
mações ao cidadão, em local e em 
condições apropriados para aten-
der e orientar o público quanto 
à obtenção dos esclarecimentos, 

Equipes da Secretaria 
Judiciária, da Subse-
cretaria de Tecnologia 
da Informação do 
TRF5 e da empresa 
INFOX apresentaram 
as diversas funciona-
lidades do sistema 
Processo Judicial ele-
trônico (PJe) para o 
presidente desta Cor-
te, desembargador fe-
deral Paulo Roberto de Oliveira 
Lima. Estiveram presentes tam-
bém o diretor-geral do TRF5, 

Marcos Netto, e o diretor da Sub-
secretaria de Desenvolvimento 
Institucional, Rogério Piquet.

à publicidade na tramitação de 
documentos de suas respectivas 
unidades, bem como a instalação 
de protocolo de documentos. No 
TRF5, além do Protocolo, os cida-
dãos continuarão tendo acesso 
às informações através dos meios 
que já funcionam no Tribunal: 
caixa de sugestões, que fica no 
hall de entrada do edifício-sede; e 
Ouvidoria, por meio do “Fale com 
o Presidente” e do “Fale Conosco”, 
ambos no Portal do TRF5. 


