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TERÇA
Dia do administrador
de Pessoal

Conciliação previdenciária e re-
curso eletrônico foram os te-
mas discutidos pelo presidente
do TRF5 José Baptista de
Almeida Filho, durante a visita
de representantes do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
nesta segunda-feira. Participa-
ram do encontro o secretário-
geral do CNJ, juiz Arthur
Ferreira, e o conselheiro Antonio Carlos
Cedenho (desembargador federal do
TRF3), além dos diretores do TRF5
Sorária Caio (Diretoria Geral), Telma
Motta (Secretaria Judiciária) e Iran
Evangelista (Recursos Extraordinários). A
visita pretende buscar o apoio dos
tribunais regionais e estaduais para
implementar um programa de conciliação
em processos previdenciários, especifi-

camente para agilizar benefícios e
aposentadorias de trabalhadores rurais
em todo o País. O desembargador
Antonio Cedenho adiantou que a
proposta conta com respaldo do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e do
Ministério da Previdência. O secretário-
geral do CNJ, juiz Arthur Ferreira,
ressaltou a importância do processamen-
to eletrônico para obter os resultados

que a população espera do
Poder Judiciário. O presi-
dente José Baptista desta-
cou que “a conciliação é o
caminho mais rápido para a
solução de litígios. Temos experiên-
cias exitosas em conciliações, a
exemplo do SFH (Sistema Financei-
ro da Habitação)”. E informou que da
parte do TRF5 está tudo preparado

aguardando a Procuradoria do INSS.
Com relação ao processamento
eletrônico, foram discutidos o sistema do
Supremo Tribunal Federal e outros
detalhes a serem acertados para
melhorar a comunicação com os demais
tribunais brasileiros. Ficou acertada uma
nova reunião, dessa vez com a
participação de procuradores do INSS
para fechar a questão da conciliação.

José Baptista recebe representantes do CNJ

Após reunir os diretores de Foro na últi-
ma quinta-feira, em Natal, o presidente
do TRF5 José Baptista de Almeida
Filho fez uma visita à Subseção de
Caicó, onde foi recebido pelo juiz
federal Jailsom Leandro. Acompanharam
a visita, ocorrida na sexta-feira, o diretor
da Seção Judiciária do Rio Grande do
Norte, juiz federal Ivan Lira, a diretora de

Secretaria da
JFRN, Maria Isabel
Umbelino, e a
chefe de Gabinete
da Presidência do
TRF5, Teresa
Valença. Por
determinação do desembargador federal
José Baptista, na atual gestão as

reuniões trimestrais foram
descentralizadas de modo
a atender todos os seis
Estados de abrangência
da 5ª Região. Já foram
realizados encontros em
João Pessoa, Recife,

Maceió e Natal. Os próximos estão
previstos para Fortaleza e Aracaju.

Presidente reúne diretores de Foro e visita Subseção no RN

Em parceria com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de Pernambuco e
o Complexo Industrial Portuário de Suape,
a Esmafe5 promove o “1º Simpósio de
Direito Marítimo, Logística e Direito Por-
tuário”. Especialistas de todo o Brasil de-
verão participar do evento, que ocorrerá
de 12 a 14 de junho, no auditório do gru-
po JCPM, no Pina. Serão disponibiliza-
das 30 vagas para magistrados e servi-
dores da Justiça Federal e as inscrições
estão abertas até o dia 6 de junho. Os
interessados devem se inscrever através
do e-mail esmafe@ trf5.gov.br.

Esmafe5 prorroga
inscrição até sexta

Simpósio de Direito Portuário

O tema “Normas e Procedimentos
sobre Licitação e Contratações com
o Serviço Público” será abordado
pelo auditor Edgar Guimarães
(Tribunal de Contas do Estado do
Paraná) nesta quarta-feira, das 8h às
12h e das 13h às 17h, na sede da
Esmafe5. O encontro faz parte do
Programa de Aperfeiçoamento da
Gestão de Contratos, promovido
pela Secretaria Administrativa, para
os servidores do TRF5 que atuam
como gestores. Informações: 9312.

Curso para Gestores
aborda Licitação

Antonio Carlos Cedenho, Arthur
Ferreira e José Baptista


