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Dia do Pau Brasil

Coordenadoria dos Juizados 
Especiais (JEFs) divulgou na 
tarde de ontem o relatório 

parcial da 6ª Semana Nacional de 
Conciliação, realizada na 5ª Região 
pelas varas comuns e pelos JEFs. 
De acordo com o documento, das 
3.401 audiências que foram realiza-
das, 1.470 acordos positivos foram 
celebrados, somando o montante 
de R$ 11.160.469,43. O relatório 
aponta ainda um total de 3.863 
pessoas atendidas durante o even-
to. A Semana Nacional de Conci-
liação é promovida anualmente 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em parceria com os tribunais 
de todo o País, com o propósito 
de fortalecer a cultura de resolu-

ção de conflitos judiciais por meios 
pacíficos, além da redução de pro-
cessos em todas as instâncias. Na 
5ª Região, o evento contou com a 
participação de156 magistrados, 
220 conciliadores, 244 colaborado-
res, além de um juiz leigo. A Coor-
denadoria dos JEFs informa que o 
resultado final será divulgado na 
próxima semana.

As seções judiciárias da 5ª Região 
já estão operando o novo siste-
ma de inserção de publicações no 
Diário Oficial Eletrônico. A nova 
ferramenta é o meio oficial de 
comunicação dos atos judiciais e 
administrativos e de comunicação 
em geral, que substituirá a versão 
impressa com o propósito de ga-
rantir a celeridade de tramitação 
processual, bem como a observân-
cia de princípios como publicida-
de, eficiência e redução de custos 
operacionais, conforme determina 
o artigo 5º, LXXVIII, da Constitui-
ção Federal. O novo sistema foi 
instituído pela Resolução 29/2011 
do TRF5 e está em vigor desde o 
dia 1º/12.

Seções judiciárias 
instituem o Diário 
Oficial Eletrônico

No próximo dia 16, a partir das 
18h, cerca de 100 aprendizes do 
TRF5 estarão realizando a tão 
esperada confraternização de 
Natal, no palhoção do Anexo I. 

Natal, enviado pelo setor no qual 
está lotado. O responsável pela 
animação musical de festa será o 
Dj Nando e o buffet contará com 
doces, salgados, bolo e um jantar. 

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) lem-
bra que os cursos de Desenvolvi-
mento Gerencial, oferecidos pela 
Catho Treinamento, só ficarão 
disponíveis até o dia 6/01/2012. 
A capacitação é dirigida aos ser-
vidores ocupantes de funções e 
cargos dos níveis CJ-04 a FC-05. 
Para o cumprimento da meta, é 
necessário que cada servidor faça 
pelo menos dois cursos. De acor-
do com o NDRH, mais da metade 
dos servidores que precisam fa-
zer esse treinamento ainda não o 
iniciaram. A relação completa dos 
cursos pode ser acessada pelo 
site www.catho.com.br. Mais in-
formações pelo ramal 9818.

Semana de conciliação 
ultrapassa R$ 11 milhões

Coordenada pelo Setor de Nível 
Médio e realizada com recursos 
dos próprios estagiários, a festa já 
é tradição no Tribunal. Apresenta-
ção de talentos musicais, sorteio de 

três MP6s e eleição do Garoto e da 
Garota Aprendiz 2011 serão algu-
mas das atrações do evento. Além 
disso, todos os aprendizes recebe-
rão publicamente seu presente de 

Natal dos Aprendizes une música, sorteios e eleição do Garoto e da Garota 2011

Cursos sobre 
Desenvolvimento 
Gerencial


