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Diretoria Geral do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 promoveu ontem, 
na sala de reuniões do 15º an-
dar, a primeira reunião da atual 
Administração com os chefes de 
gabinetes, que contou, também, 
com a participação das direto-
ras da Secretaria Administrativa 
e da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação, respectivamente, 
Sorária Caio e Fernanda Montene-
gro. A extensa pauta, com tópicos 
como segurança, Tecnologia da 
Informação e Plano de Saúde, foi 
acrescida de diversas sugestões 
dos chefes de gabinetes, entre as 
quais, investimento em medidas 

preventivas à saúde e instalação 
provisória de um posto de cadas-
tramento biométrico no TRF5, por 
parte do Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE/PE). 
Pauta – Um dos pontos de dis-
cussão foi o uso obrigatório do 
crachá, que faz parte do plano de 
segurança do Tribunal. “O uso do 
crachá facilita o trabalho da equi-
pe da Secretaria de Apoio Espe-
cial, principalmente na questão do 
controle de pessoas que transitam 
no Tribunal, permitindo uma maior 
segurança para todos”, destacou 
o DG. Outros assuntos também 
estiveram na pauta, como o ponto 
eletrônico, uma recomendação do 

CJF aos tribunais regionais fede-
rais; o serviço de restaurante no 
16º andar; a contratação de em-

presa para prestação de serviço 
na área de Tecnologia da Informa-
ção, entre outros.

Estão abertas as inscrições para 
o curso de Direito da Informá-
tica, que será realizado entre 
os dias 2 e 4 de setembro, no 
auditório da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), no bairro 
do Jiquiá. O evento é uma par-
ceria entre a JFPE e a Escola de 

Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe5). Coordenado pela juíza 
federal Joana Carolina Lins Pereira, 
o curso tem inscrições gratuitas e 
podem ser feitas no site da JFPE: 
www.jfpe.jus.br. Serão abordados 
temas como violação de direitos 
humanos na Internet, o progra-

ma PRISM de espionagem americano, 
proteção do consumidor no comércio 
eletrônico, direito digital no Brasil e no 
mundo, censura na Internet, sigilo de 
dados, investigação e julgamento dos 
crimes cibernéticos. Na página da JFPE, 
o participante poderá conferir a progra-
mação completa.

O projeto Quinta Jurídica, desen-
volvido pelo núcleo no Rio Grande 
do Norte da Escola de Magistra-
tura Federal, ganhou uma nova 
e determinante fase. A partir de 
agora, o evento terá transmissão 
em canal aberto de televisão. A Es-
mafe e a TV Assembleia do Estado 
firmaram um convênio, através do 
qual a Quinta Jurídica chegará a 
50% da população, podendo che-
gar até a 80% dos telespectadores, 
com a expansão do sinal da TV 
Assembleia, projeto que já está 
em execução. O diretor do núcleo 
da Esmafe/RN, juiz federal Marco 
Bruno Miranda, comemorou, visto 
que o Quinta Jurídica passará a 
atingir milhares de pessoas com 
a transmissão em canal aberto. A 
Quinta Jurídica será exibida em 
três programas mensais e inédi-
tos, cada um com uma palestra. As 
exibições ocorrerão nas primeiras 
quartas, quintas e sextas-feiras de 
cada mês, às 21h, e terão reprises 
exibidas nas semanas seguintes.

As supervisoras da Subsecreta-
ria da Tecnologia da Informa-
ção, Karina Gonzaga e Gleicy do 
Nascimento participam nos dias 
19, 20, 21, 22 e 23/08 do trei-
namento do Processo Judicial 
eletrônico (PJe). O curso aconte-
ce em Brasília/DF, no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), e tem 
como pauta o entendimento de 
questões técnicas do sistema.


