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Diretores de TI e da Secretaria Judiciária participam de reunião na Esmafe

Curso sobre a elaboração de planilhas

-Nunca deixe de registrar a 
ocorrência numa Delegacia 
Policial, e se testemunhar um 
ato delituoso, procure informar 
rapidamente à Polícia;

- Caso seja necessário estacio-
nar em via pública, atente para 
a sinalização e evite os locais 
ermos, além disso, não perma-
neça por muito tempo no inte-
rior do veículo;

- Não deixe exposto no veículo 
objetos de valor, sacolas, paco-
tes, nem documentos importan-
tes, procurando guardá-los no 
cofre ou porta-malas, assim não 
chamará atenção de criminosos.
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Subsecretaria de Apoio Especial

s bodas de prata do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião - TRF5 serão marcadas com 
uma programação especial e bem 
diversificada, essa é a proposta da 
Comissão dos 25 anos do Tribu-
nal, que foi instituída em outubro 
passado e vem trabalhando para 
garantir uma comemoração à 
altura da importância da Justiça 
Federal na 5ª Região para a vida 
dos cidadãos. A programação 
começa no dia 24/03 e segue até 
o dia 27. Entre as ações progra-
madas, estão a abertura de uma 
exposição histórica sobre os 25 
anos; o lançamento da 6ª edição 
da revista Argumento; a oblitera-

ção do selo comemorativo,  expe-
dido pelos Correios; a exibição do 
vídeo institucional; apresentação 
da Orquestra Criança Cidadã; e a 

apresentação da servidora Lisiane 
Ramalho, que, com humor, falará 
sobre os contos e causos da Justi-
ça Federal.

Diretores da Secretaria Judiciá-
ria e dos núcleos de Informática 
da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI), além dos 
diretores de informática das seis 
seções judiciárias da 5ª Região, 
estiveram reunidos, durante todo 
dia de ontem, na Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 

(ESMAFE), para debater assuntos 
relacionados aos sistemas comuns 
entre as duas áreas. Na pauta, os 
novos alinhamentos das ações 
para o Planejamento da Execução 
Orçamentária 2014, Sistema de Pa-
trimônio, Integração do programa 
Kenta (de gravação de audiências) 
com Creta e PJe, Política Regional 

de Segurança 
da Informação, 
Projeto Datacen-
ter da 5ª Região, 
Normatização 
do uso da Cer-
tificação Digital 
e Expedição de  
Certidão.

Servidores da Secretaria Admi-
nistrativa (Licitação) e das asses-
sorias jurídicas da Diretoria Geral 
e da Presidência do TRF5 parti-
cipam, até hoje, do curso “Como 
elaborar a planilha de formação 
de preços da Instrução Norma-
tiva 02/2008 e Como Julgar a 
Licitação para a Contratação dos 

Serviços”. O curso, realizado em 
Brasília/DF, tem como objetivo 
proporcionar ferramentas para 
analisar as divergências relacio-
nadas ao planejamento, julga-
mento da licitação, elaboração e 
análise de planilha de custos, ob-
servando os aspectos previdenci-
ários, trabalhistas e tributários.

Instalação - Criado pela Consti-
tuição Federal de 1988, o TRF5, 
assim como os outros tribunais 
regionais federais, teve o obje-
tivo de substituir e regionalizar 
a jurisdição do extinto Tribunal 
Federal de Recursos (TFR). Nos 
primeiros anos, a gestão do 
tribunal teve que instalar, apare-
lhar e administrar a Corte recém-
-criada, além de criar e adminis-
trar as varas federais. No início, 
o tribunal funcionava no Palácio 
Frei Caneca, prédio da vice-go-
vernadoria, na Av. Cruz Cabugá. 
Em 1994, o TRF da 5ª Região 
ganhou sede própria, no Bairro 
do Recife.


