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Na tarde de ontem (22), cerca de 
30 servidores do TRF5 se reu-
niram para assistir ao início do 
curso “Gerenciamento de pro-
jetos”, no auditório da Esmafe. 
O orientador do curso, Magnus 
Medeiros, servidor da Justiça 
Federal do Rio Grande do Nor-
te (JFRN), explicou as principais 
características para a execução 
de um projeto – singularidade, 
temporalidade, objetivo claro e 
definido, execução progressiva 
e recursos – além de ressaltar 
a importância da comunicação 
nesse processo. “Grande parte 
do esforço de seu projeto está na 
comunicação, questões para pro-

O hall de entrada do edifício-sede 
do TRF5 está recebendo a exposi-
ção “Síntese”, que tem curadoria de 
Sebastião Barbosa. Reunindo qua-
dros de 11 artistas pernambucanos, 
a mostra apresenta a diversidade 
de temas e estilos utilizados pelos 
criadores das obras. “Síntese” estará 
aberta à visitação até o dia 16 de 
setembro.

Dia dos Artistas
Dia da Injustiça

rio de Projetos Nacionais do CJF. 
O diretor geral do TRF5, Marcos 
Netto, fez a abertura do evento, 
destacando a importância da for-
mação dos gestores de projetos e 
de seu efeito multiplicador, o que 
implicará em um melhor funcio-
namento da administração.

jetos precisam ser discuti-
das com todas as áreas da 
unidade organizacional”, 
enfatizou o orientador. . 
Magnus ressaltou ainda 
que todo projeto sofre 
mudanças durante a exe-
cução, o que é natural. “É 
importante que tenhamos 
consciência de altera-
ções relativas a prazo, materiais e 
custos, por exemplo”, afirmou. A 
capacitação também contou com 
momentos de interação, no qual 
os participantes tiraram dúvidas 
específicas com Marcos Teixeira, 
também orientador do curso e 
servidor responsável pelo Escritó-

O servidor João Maciel de Sou-
za Gonçalves Lopes, analista 

judiciário do TRT da 2ª Região 
(SP), deseja permutar com 

alguém do TRF5 ou da JFPE. 
Interessados devem entrar em 

contato através do telefone 
(11) 8266-3559 ou através do 
e-mail joao.lopes@trtsp.jus.br.

Gerenciamento de projetos é tema de curso para servidores

Nova exposição 
no TRF5

corregedora Na-
cional de Justiça, 
ministra Eliana 

Calmon, conferiu on-
tem, na Justiça Federal 
de Pernambuco (JFPE), 
o sexto dia do muti-
rão da conciliação de 
processos do Sistema 
Financeiro de Habita-
ção (SFH), que acon-
tece até sexta-feira 
(26). O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho (representando a Presidência 
desta Corte), e o coordenador re-
gional de Conciliação da 5ª Região, 
desembargador federal Francisco 
Barros Dias, além de juízes federais 
e do advogado Ricardo Siqueira, 
representando a Caixa Econômica 
Federal (CEF), acompanharam a mi-
nistra na visita. De acordo com ela, 
de março até o final do ano, estão 
previstas 20 mil audiências para 
serem realizadas no país. Segun-
do Eliana Calmon, em 33 anos de 
magistratura, ela já se deparou com 
inúmeros processos envolvendo o 

SFH. “Os mutirões fazem parte de 
uma parceria para resolver um pro-
blema crônico na Justiça Federal. A 
não conciliação é decretar a morte 
de dois desejos: o do mutuário, de 
sair com a sua casa própria; e o da 
Caixa Econômica, de recuperar uma 
dívida imensa. Os relatórios sema-
nais que tenho recebido de todo 
o país demonstram que a iniciati-
va vem dando certo”, revelou. De 
acordo com Francisco Barros Dias 
e a diretora do Foro da JFPE, juíza 
federal Joana Carolina Lins Pereira, 
a expectativa é de que haja cerca 
de 50% de acordos no mutirão de 
Pernambuco.

Ministra Eliana Calmon 
confere mutirão na JFPE


