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COGESP: resultado da eleição para representantes de 
servidores será conhecido hoje

Horta Doméstica 

de Maio

TERÇA

Processo de requisição do token é 
simplificado 
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 Núcleo de Gestão 
Patrimonial (NGP) 

do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 informa que o 
processo de requisição 
de token (pendrive de 
uso dedicado) para 
certificação digital foi 
facilitado. Agora, basta 
encaminhar um email 
para atendimento@
trf5.jus.br, solicitando 
o token e sua ativação. 
De acordo com o dire-
tor do NGP, Luiz Gusta-
vo de Oliveira, a simplificação visa 
a reduzir o tempo de atendimento 

ao usuário final, eliminando etapas 
do processo de obtenção e ati-

vação do dispositivo. 
Antes, o usuário solici-
tava a mídia à Divisão 
de Material e Patrimô-
nio e, posteriormente, 
um técnico da área de 
Atendimento da Sub-
secretaria de Tecnolo-
gia da Informação era 
acionado para ativá-la. 
No TRF5, a certifica-
ção digital é utilizada, 
principalmente, por 
magistrados e servi-
dores que trabalham 
com processos judi-

ciais, a exemplo do PJe. 

Quem ainda não se inscreveu para 
a Oficina de Horta Doméstica, que 
ocorrerá no dia 8 de junho, às 15h, 
no TRF5, deve se apressar e enviar 
e-mail para socioambiental@trf5.
jus.br. Ainda restam 14 vagas.  Os 
participantes deverão trazer três 
garrafas Pet. A oficina faz parte da 
programação da Semana do Meio 
Ambiente.

O resultado da eleição para os 
dois representantes dos servido-
res no Comitê Gestor de Pessoas 
(COGESP) no âmbito da Justiça 
Federal na 5ª Região será conhe-
cido hoje (23). Estão concorrendo 
quatro servidores do TRF5 e uma 
da Justiça Federal em Pernambu-

co (JFPE): Aleksandros El Aurens 
Meira de Souza, Fabio Rodrigo de 
Paiva Henriques, Fernanda Bezerra 
Cavalcanti Marques Montenegro, 
Soraria Maria Rodrigues Sotero 
Caio e Rouseane Leticia Chaves de 
Oliveira (JFPE). O colegiado terá, 
em sua composição, no mínimo, 

quatro magistrados e quatro ser-
vidores, sendo dois magistrados 
eleitos por votação direta entre 
os juízes do primeiro grau e dois 
servidores também eleitos por 
votação direta.

Juízes federais recepcionam presidente do 
Tribunal de Revisão do Mercosul
Os juízes federais da Seção Judici-
ária da Paraíba recepcionaram, na 
tarde da última quinta-feira (18), o 
presidente e o árbitro do Tribunal 
Permanente de Revisão do Merco-

sul, respectivamente, os professo-
res Jorge Luiz Fontoura Nogueira 
e Marcílio Franca. Na visita de cor-
tesia, Jorge Fontoura destacou a 

existência de um instru-
mento processual cha-
mado “Opinião Consul-
tiva”, em que os juízes 
nacionais têm chance 
de trocar informações 
com a sede do Tribunal, 
em Assunção, Paraguai. 
(Com informações da 
ASCOM/JFPB)

Homenagem - Em co-
memoração ao Jubileu de 
Ouro do Primeiro Grau da 
Justiça Federal em Per-
nambuco (JFPE), foram 
homenageadas, ontem, as 
instituições que têm con-
tribuído para o desem-
penho do seu serviço. O 
presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel Erhardt, recebeu, em nome do Tribunal, 
a escultura da Justiça (feita pelo servidor da JFPE, Delano Conserva), 
entregue pelo juiz federal Guilherme Soares Diniz. O presidente do 
TRT6, Ivan Valença, por sua vez, recebeu a obra de arte da juíza fede-
ral Liz Corrêa de Azevedo. 


