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Divulgados os vencedores do hackathon 
promovido pela JFRN na Campus Party 

Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte 

(JFRN) divulgou os vence-
dores do hackathon (ma-
ratona de programação) 
promovido durante a Cam-
pus Party, que se encerrou 
no último domingo (15), em 
Natal. Com o tema “Justi-
ça na ponta dos dedos”, 
os participantes da dispu-
ta foram desafiados pela 
JFRN a criar uma solução 
com o uso da inteligência artificial 
e manipulação dos dados para 
análise do Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe), garantindo celeridade 
no trâmite das ações. A proposta 
vencedora, feita por uma equipe 
de quatro jovens, foi a de uma 
raspagem dos dados de petições e 
sentenças, visando a aplicar dados 
estatísticos de probabilidade de 
determinada ação receber tutela 
ou não. “A Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte, mais uma vez, 
demonstrou seu pioneirismo ao se 
tornar a primeira instituição do Ju-
diciário a participar de uma edição 
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da Campus Party. Tivemos opor-
tunidade de expor as nossas ino-
vações para toda a comunidade e, 
com os hackathons, temos como 
legado soluções importantes para 
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Prazo para cadastramento no ponto biométrico é prorrogado
O prazo para que os estagiá-
rios de nível superior realizem 
o cadastro de dados para o 
ponto eletrônico biométrico foi 
ampliado. Os estudantes que 
não fizeram o procedimento 
têm até a próxima sexta-feira 

(20) para se cadastrar. A medida 
abrange os jovens lotados nas 
secretarias Judiciária e Adminis-
trativa. O cadastro pode ser feito 
no 3º andar do edifício-sede do 
TRF5, com a ajuda da estagiária 
Júlia Times, das 13h às 17h, ou 

na Seção de Acompanhamento 
de Estágio de Nível Superior, no 
térreo da Esmafe, a partir das 
9h. A previsão é de que o ponto 
biométrico para os estagiários 
esteja em funcionamento a par-
tir de maio. 

Posse TRF1 - O pre-
sidente do TRF5, 
desembargador fe-
deral Manoel Erhardt, 
prestigiou, na última 
segunda-feira (16), a 
posse dos novos diri-
gentes do TRF1 para 
o biênio 2018-2020. 
Assumiram os desembargadores 
federais Carlos Moreira Alves, no 
cargo de presidente, Kassio Mar-
ques, no de vice-presidente, e Maria 

do Carmo Cardoso, para atuar como 
corregedora-regional da Justiça 
Federal na 1ª Região. A solenidade 
aconteceu em Brasília.

Um casal entrou com ação na 
Justiça contra a Receita Federal, 
após ter um pertence apreendido 
na Alfândega: uma minimoto que 
seria um presente para a filha, de 
três anos. Para eles, o produto (que 
possui 49 cilindradas) seria consi-
derado um brinquedo, mas o ór-
gão fiscalizador entendeu que não 
se tratava de uma bagagem, e sim 
de um veículo motorizado, apli-
cando tributação específica. Veja o 
que decidiu o TRF da 5ª Região no 
Via Legal desta quarta-feira (18), às 
21h, na TV Justiça. Assista também 
pela internet, no www.youtube.
com/programavialegal.

A Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário (Fun-
presp-Jud) está com inscrições 
abertas para o Prêmio Funpresp-
-Jud de Fotografia. Os interes-
sados devem enviar cinco fotos 
através do site www.funprespjud.
com.br/premio. Os 12 melhores 
trabalhos receberão um prêmio de 
R$ 1.000,00. As fotos devem ser 
coloridas, no formato .jpg, tama-
nho 4500x3181 pixels e resolução 
mínima de 300 dpi. Mais informa-
ções pelo email premio@funpres-
pjud.com.br.

agilizar e ampliar o acesso 
judicial”, avaliou o diretor 
do Foro da JFRN, juiz fede-
ral Marco Bruno Miranda. 
Mentoria – O hackathon 
contou com a mentoria da 
diretora da Subsecretaria 
de Tecnologia da Infor-
mação (STI) do TRF5, Fer-
nanda Montenegro, e dos 
supervisores Ricardo Sch-
mitz  (STI) e Giselle Schmitz 
(Secretaria Judiciária), que 

puderam tirar dúvidas e orientar 
os  participantes. Fernanda Monte-
negro também integrou a comis-
são de jurados (com informações 
da JFRN). 
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