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Seminário Direito Público acontece hoje, 
a partir das 10h, no Pleno do TRF5

Taquigrafia adota novo software para aperfeiçoar trabalho 
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Inscrições para o seminário sobre os 25 
anos da Constituição se encerram amanhã

em início hoje, às 
10h, no Pleno desta 

Corte, o Seminário Di-
reito Público, promovi-
do pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
- TRF5, através da Es-
cola da Magistratura 
Federal da 5ª Região 
(Esmafe5). O evento 
presta uma homenagem 
ao ministro Castro Mei-
ra, que se aposenta do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) no pró-
ximo mês. O magistrado ingres-
sou no TRF5 em 1989 e ficou até 
2003, quando foi para o STJ. Foi 
presidente do TRF5 no período de 
1993 a 1994, além de fundador e 
diretor da Esmafe. O presidente 
do TRF5 em exercício, desem-
bargador federal Edilson Nobre, 
fará a abertura do seminário. Às 
10h10, o desembargador federal 
Marcelo Navarro (TRF5) palestra-
rá sobre “Embargos infringentes: 
dificuldades de hoje e de ama-
nhã”. Em seguida, o corregedor 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Barros Dias, preside a 

mesa que terá como 
palestrante o ministro 
Arnaldo Esteves (STJ), 
abordando o tema 
“Processo Administra-
tivo federal. Os traba-
lhos serão retomados 
a partir das 15h, com 
palestra do desembar-
gador federal Paulo 
Roberto de Oliveira 
Lima (TRF5) sobre o 

tema “A Flexibilização do Pro-
cesso”. A próxima palestra ficará 

a cargo do ministro João Otávio 
de Noronha (STJ), cujo tema a 
ser abordado é a “Arbitragem”. 
A palestra de encerramento, às 
18h40, será proferida pelo Cor-
regedor Nacional de Justiça, mi-
nistro Francisco Falcão (STJ), que 
vai falar sobre “O ministro Castro 
Meira e sua passagem pelo STJ”. 
Os ministros Humberto Martins, 
Napoleão Maia e Sebastião Reis 
Jr., todos do STJ, participarão do 
Seminário presidindo as mesas de 
debates.

A Seção de Taquigrafia do TRF5 
passou a contar com um novo 
software para captura e armaze-
namento digital, administração 
e gerência de áudio e vídeo das 
sessões das Turmas e do Ple-
no: o DRS. O sistema está sendo 
implantado no decorrer desta 
semana e da próxima, com acom-
panhamento de técnico do forne-
cedor do software e de técnicos 
da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação (STI). 
De acordo com 
o supervisor da 
Seção de Siste-
mas Adminis-
trativos da STI, 
Antonio Moacir  
Giordano, atual-
mente a Taqui-
grafia utiliza um 
sistema de nome PSS, que já está 
defasado e só funciona em micro-

computadores com 
sistema Operacional 
XP, já em desuso na 
maioria dos setores 
do TRF5. “O novo 
agrega procedimen-
tos de segurança 
ao trabalho de cada 
taquígrafo e oferece 
roteiros predefinidos 

de organização de trabalho de 
Taquigrafia”, explicou Giordano.

O seminário “25 Anos da Consti-
tuição Cidadã: olhar para o pas-
sado, reflexão sobre o presente 
e construção do futuro”, que 
será promovido entre os dias 4 e 
6/09, tem inscrições abertas até 
amanhã. O evento acontece no 

auditório do STJ, em Brasília. As 
inscrições são gratuitas e podem 
ser efetuadas no site do Conselho 
da Justiça Federal: www.cjf.jus.br – 
item Serviços – Cursos e Eventos. 
Mais informações sobre o seminá-
rio na página do CJF na internet.

Em reunião realizada ontem, por 
videoconferência, com a participa-
ção de representantes dos Tribu-
nais Regionais Federais (TRFs) e do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
foram definidos o instrumento de 
pesquisa, os meios de divulgação, 
orientações para análise de resul-
tados e relatórios dos TRFs, entre 
outros assuntos que dizem res-
peito à pesquisa de satisfação dos 
usuários da Justiça Federal, que 
deverá ser realizada neste segun-
do semestre.


