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Dia     do Compositor

O presidente do TRF5,
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria e demais
magistrados da Corte
participam hoje, às 16h,
no Plenário, da sessão
de abertura do
Seminário Internacional
Brasil-Alemanha, presidida pelo ministro
Ari Pargendler, presidente do Superior
Tribunal de Justiça e do Conselho da
Justiça Federal. O evento é uma
promoção do Conselho da Justiça
Federal (CJF), do Centro de Estudos
Judiciários (CEJ) e da Escola da
Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5), e homenageia o jurista Pontes
de Miranda. Dentre os palestrantes dos
dois países, estão o presidente do
Superior Tribunal de Justiça da

Ministro Ari Pargendler abre
seminário Brasil-Alemanha

Alemanha, ministro
Joachim Bornkamm; o
ministro Gilmar
Mendes, do Supremo
Tribunal Federal; o
ministro do Tribunal
Constitucional Federal
da Alemanha, Reinhard
Gaier; o ministro do STJ

Luiz Fux e a professora Anna-Betina
Kaiser, da Universidade Humboldt, de
Berlim. Durante três dias, serão debatidos
temas como: “As Reformas do Processo
Civil Alemão e Perspectivas”, “O Novo
Processo Civil Brasileiro”, “Execução das
decisões do Tribunal Constitucional
Federal Alemão” e “Jurisdição
Constitucional no Brasil”. O ministro
Francisco Falcão, corregedor-geral da
Justiça Federal, encerra o seminário no
sábado(09), às 11h10.

O corregedor do TRF5, desembargador
federal Manoel Erhardt, participou
ontem(06) do ato de validação de fluxo e
de boas práticas apresentadas e
mapeadas pelos diretores de Secretaria
em workshop, que reuniu representantes
da Justiça Federal em Alagoas (JFAL) e
Sergipe (JFSE), com o objetivo de cumprir
a Meta 5 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Ele ressaltou a importância dessa
interação e compartilhamento do que
existe de bom no gerenciamento.
“Saliento que essa troca de experiências e
a participação das instituições do
Judiciário vieram com o CNJ, pois antes os
Tribunais eram verdadeiras ilhas. O
diálogo para melhorar o padrão de
rotinas é necessário, até mesmo diante
dos novos desafios da Justiça, da
cobrança da sociedade e da maior
demanda de processos”, enfatizou
Manoel Erhardt. O diretor do Foro da JFAL,
Paulo Machado, enfatizou a importância
do diálogo entre juízes e servidores.

Continuam abertas, até sexta-feira (08), as inscrições para o curso “Gestão por
Processos”, realizado pela Secretaria do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal(CJF), destinado a magistrados e diretores de secretaria das varas cíveis
e mistas. As inscrições devem ser feitas no Portal da Justiça Federal (www.jf.jus.br). As
aulas serão de 18 de outubro a 17 de dezembro.

Curso sobre Gestão de Processos

Corregedor do TRF5
encerra evento em AL

Na última segunda-feira (04), uma
equipe da DIAP se reuniu para estu-
dar a criação de um pequeno inventá-
rio de resíduos sólidos dentro do
Tribunal e dos prédios anexos. Os
materiais serão contabilizados e, de
acordo com o cronograma a ser apro-
vado, organizados por categorias,
com o objetivo de realizar um geren-
ciamento de resíduos para coleta
seletiva. Dentre os diversos materiais
que merecem tratamento especial,
estão os de informática e os medica-
mentos. Esses tipos de resíduos exigem
tratamento específico em função de
suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade
e patogenicidade.

Tribunal estuda
inventário para
descarte

O presidente da Associação dos Juízes
Federais(Ajufe), juiz federal Gabriel Wedy,
realiza, hoje, reunião com a diretoria da
entidade na Sala de Sessão das Turmas,
lado sul, das 10h às 12h30. O encontro
reúne magistrados das cinco regiões.

Reunião da AJUFE

Joachim
Bornkamm

Ari
Pargendler
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