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AniversariantesTRF5 prepara homenagem para Margarida Cantarelli
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Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação 

Curso “Português Jurídico”

Liberdade de
expressão

epois de 15 anos dedicados à 
magistratura Federal, a de-

sembargadora federal Margarida 
Cantarelli começa a se despedir da 
Corte, por conta da aposentadoria 
compulsória. Para marcar a data, 
diversas homenagens estão sendo 
programadas pela Justiça Federal 
na 5ª Região. Em Pernambuco, o 
TRF5 realiza, na próxima terça-
-feira (18), uma sessão especial, a 
partir das 17h, no Salão do Pleno. 
Na quinta-feira (20), a magistrada 
também será homenageada pela 
na Justiça Federal na Paraíba (JFPB), 
em João Pessoa. Na ocasião, Mar-
garida Cantareli também receberá 
o título de cidadã pessoense, pro-

posto pelo verea-
dor Lucas de Brito 
Pereira. No final 
do mês passado, 
a Justiça Federal 
no Rio Grande 
Norte realizou 
uma sessão es-
pecial para ho-
menagear a ma-
gistrada. Durante 
o evento, Canta-
relli também foi 
agraciada com o 
título de cidadã 
natalense. No ano 
passado, a Justiça 
Federal em Sergi-

pe deu início ao ci-
clo de homenagens 
à desembargadora. 
Na ocasião, ela foi 
agraciada com as 
medalhas Panathe-
naia VII e a Ordem 
do Mérito Ministro 
Geraldo Barreto 
Sobral. 
Magistratura - 
Margarida Cantarelli 
ingressou no TRF5 
no dia 9 de dezem-
bro de 1999, onde 
exerceu a presidên-
cia da Primeira Tur-
ma, entre os anos 

Entrou em vigor, na semana pas-
sada, a Portaria nº 93/2014 do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
que estabelece diretrizes para a 
Política de Gestão de Riscos de 
Segurança da Informação no âm-
bito da Justiça Federal. A medida 
objetiva estabelecer as diretrizes 
para o processo de gestão de 
riscos de segurança da informa-
ção nos órgãos da Justiça Federal, 

assegurando que as ameaças a que 
estão sujeitos os ativos de infor-
mação sejam geridas por meio da 
utilização equilibrada de recursos 
financeiros, materiais, tecnológicos 
e humanos. A gestão, segundo a 
Portaria, envolve um conjunto de 
processos que permitem identificar 
e implementar as medidas de pro-
teção necessárias para minimizar 
ou eliminar riscos. De acordo com 

o documento, o processo será com-
posto por diversas etapas, entre as 
quais, definições preliminares, aná-
lise/avaliação dos riscos, plano de 
tratamento dos riscos, monitoração 
e análise crítica, entre outras. A co-
ordenação dos procedimentos ficará 
sob a responsabilidade das Comis-
sões Locais de Segurança da Infor-
mação (CLSIs), em conjunto com os 
gestores das áreas de negócio.

2001 e 2002; a direção da Revista 
do TRF5, de 2001 a 2003; presidên-
cia da Corte, no biênio 2003/2005 
e direção da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região, no período 
2005 a 2009. A magistrada também 
foi presidente da Comissão do V 
Concurso Público para Juiz Fede-
ral Substituto, realizado em 2007; 
gestora para o cumprimento das 
Metas estabelecidas pelo Conse-
lho Nacional de Justiça, desde a 
sua criação em 2009, para toda a 
5ª Região, além de desembarga-
dora eleitoral no Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco, no biênio 
2007/2009, representando a Justiça 
Federal na 5ª Região. 

O Núcleo Seccional da Esmafe da 
5ª Região em Alagoas prorrogou 
o prazo de inscrições para o cur-
so “Português Jurídico”. O curso, 
voltado para magistrados e servi-
dores atuantes na assessoria, terá 
duração de 48h, com duas aulas 
por semana. As aulas acontece-

rão no miniauditório da Justiça 
Federal em Alagoas, as segundas 
e quintas-feiras, das 14h às 16h. 
Serão disponibilizadas 30 vagas e 
as inscrições podem ser feitas, até 
a próxima sexta-feira (14), através 
do endereço eletrônico treina-
mento@jfal.jus.br.

A Justiça Federal no Ceará sedia, 
hoje, o 16° Fórum Permanente dos 
Direitos Humanos Prof. Dr. Antônio 
Augusto Cançado Trindade. Nesta 
edição, o evento aborda o tema 
“Liberdade de expressão: conquis-
tas e desafios democráticos”. O 16° 
Fórum é uma realização do Institu-
to Brasileiro de Direitos Humanos, 
do Centro de Estudos e Treinamen-
to da Procuradoria Geral do Esta-
do e da Universidade de Fortaleza 
- Unifor, com o apoio da Justiça 
Federal no Ceará e da Esmafe/CE.


