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Começa implantação do novo DatacenterTransparência: portal vai reunir dados e 
estatísticas da Justiça Federal na 5ª Região 
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 está desen-

volvendo um sistema com todas 
as informações gerenciais, admi-
nistrativas e estatísticas da Justiça 
Federal na 5ª Região. A equipe 
da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do Tribunal 
apresentou, na semana passada, 
ao presidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho, ao 
juiz federal auxiliar da Presidência, 
Leonardo Resende Martins, e aos 
gestores das áreas administrativa 
e judicial, os painéis de dados já 
concluídos (seis) e em construção 
(dois). A ferramenta de Business 

Intelligence (BI), adquirida pela 
STI, reúne informações sobre folha 
de pagamento, qualificação e for-
ça de trabalho na 5ª Região, ges-
tão socioambiental, 21 indicadores 
judiciais do “Justiça em Números” , 

entre outros dados.  
Transparência - Uma 
das vantagens do 
portal é apresentar as 
informações de forma 
organizada e trans-
parente. Dois painéis 
em construção terão 
dados da gestão orça-
mentária e indicado-
res de produtividade 

dos magistrados. A ferramenta 
consolidará informações extraídas 
dos diversos sistemas do TRF5, o 
que permitirá a análise dos da-
dos e a tomada de decisões pelos 
gestores.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 conta, agora, 
com um Comitê Gestor Local de 
Atenção Integral à Saúde, em 
atendimento ao disposto pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e ao Plano Estratégico da 
Justiça Federal para o período 
de 2015 a 2020. O Comitê está 
sob a coordenação do desem-

bargador federal Lázaro Guima-
rães e tem como integrantes a 
juíza federal Polyana Falcão Brito 
e servidores da área administra-
tiva e do Núcleo de Assistência à 
Saúde do TRF5 e visa implemen-
tar e gerir a Política de Atenção 
Integral à Saúde na 5ª Região, 
em cooperação com as unidades 
de saúde do TRF5 e das seções 

judiciárias, tendo como 
foco principal a melhoria da 
gestão de pessoas. Os três 
indicadores utilizados serão 
as taxas de satisfação com 
o clima organizacional, de 
ausência ao trabalho e de 
adesão ao exame periódico 
– todas referentes a magis-
trados e servidores. 

O TRF5 iniciou a adaptação da 
área para implantação do novo 
Datacenter do Tribunal. A estrutu-
ra e os equipamentos serão ins-
talados na Ampliação do edifício 
sede, no local onde atualmente se 
encontra uma sala-cofre que era 
utilizada pela Caixa Econômica 
Federal. O novo ambiente, nome-
ado “sala segura”, vai concentrar 
todo o processamento e armaze-
namento de dados do Tribunal, 
tarefa que hoje é dividida entre 
dois datacenters menores. Um 
deles está instalado na Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
(STI), e o outro fica numa sala da 
Ampliação. “A sala segura será 
praticamente inviolável, para as-
segurar que todos os equipamen-

tos de TI e informações virtuais 
da instituição sejam preservados 
em um ambiente hermeticamente 
fechado e protegido contra danos 
provocados por intempéries, im-
pactos, inundações ou incêndios”, 
explica o engenheiro da Subse-
cretaria de Infraestrutura e Ad-
ministração Predial (SIAP), Pedro 
Alexandre.

Aniversário - Os servidores do 
gabinete do desembargador fede-
ral Cid Marconi organizaram uma 
festa de aniversário surpresa no 
dia 29/03. Os desembargadores 

federais Rogério Fialho Moreira, 
presidente do TRF5, e Ivan Lira 
(convocado) e o juiz federal auxiliar 
da Presidência, Leonardo Resende, 
também prestigiaram Marconi.


