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SEGUNDA

O
Novo portal do TRF5 amplia acessibilidade

CEJUSC

Linguagem e seguridade social são temas de palestra no TRF5 

Novo livro

novo portal do Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 já está no ar desde as primeiras horas 

desta segunda (13). As modificações, desenvolvidas pela 
equipe da Subsecretaria de Tecnologia da Informação 
(STI) do Tribunal, visam, principalmente, à segurança das 
informações. A nova versão torna-o responsivo, ou seja, 
adaptável à maioria dos dispositivos móveis (Tablets, 
Smartphones, etc). Mesmo pequenas, as mudanças 
visuais são bem significativas, pois seguem os principais 
padrões de layout atualmente utilizados no mundo da 
web. Além disso, atende às determinações do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), com relação à acessibilidade. 
Necessidades especiais – Pessoas cegas ou com li-
mitações visuais poderão ter acesso às informações 
disponíveis no novo portal do TRF5, pois a tecnologia 
usada está preparada para os principais leitores de 
tela (JAWS, NVDA, entre outros), exibindo o conteúdo 
através do som. 

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe) promoveu, 
na última quinta-feira (9/2), na 
sala multimídia do TRF5, pales-
tras para os novos juízes federais 
aprovados no último concurso, 
como parte integrante do Curso 
de Formação Inicial de Magis-
trados. Coordenado e mediado 
pelo juiz federal auxiliar da Pre-

sidência, Leonardo Resende, o 
evento contou com as presenças 
do presidente do Tribunal, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, e do desembargador 
federal Élio Siqueira. No primeiro 
bloco, o juiz federal José Antonio 
Savaris, o presidente do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), 
Leonardo Gadelha, e o defensor 

público Eduardo Flores, atualmen-
te cedido para o INSS, palestraram 
sobre o tema “Seguridade social 
no Brasil: cenário atual e perspec-
tivas futuras”. No segundo, sob 
mediação do vice-presidente do 
TRF5, desembargador federal Ro-
berto Machado, a desembargado-
ra federal emérita e presidente da 
Academia Pernambucana de Le-
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Já está disponível para empréstimo, 
na Biblioteca do TRF5, o livro “Coo-
peração Jurídica Internacional Penal-
-Tributária e Transnacionalidade”, de 
autoria do diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte 
(SJRN), juiz federal Marco Bruno Mi-
randa Clementino. A obra foi lança-
da pela editora Quartier Latin.

tras (APL), 
Margarida 
Cantarelli, 
iniciou a 
palestra 
falando sobre o tema “A Palavra”. 
Em seguida, o ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, 
proferiu palestra sobre o tema “A 

A população de Campina Gran-
de-PB e de municípios jurisdicio-
nados recebem, hoje, um espaço 
destinado à conciliação. O presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, 
e o corregedor-regional e coor-
denador do gabinete de Conci-
liação, desembargador federal 
Fernando Braga, instalam às 16h, 
no edifício-sede da subseção ju-
diciária paraibana, o Centro Judi-
ciário de Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 
da Subseção Judiciária de Cam-
pina Grande-PB. Na última sexta-
-feira (10), a Justiça Federal em 
Petrolina também ganhou um 
CEJUSC. Antes da inauguração, o 
ministro do STJ, Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas, proferiu palestra 
sobre o tema “Meios Consensu-
ais de Resolução de Conflitos”.

linguagem do juiz”, falando so-
bre a importância da expressão 
linguística no exercício da magis-
tratura. 


