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Conciliação: Barros Dias se reúne com AGU

TRF5 perde o servidor Maurício Montenegro 
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INTERFORT

TRF5 instala bicicletário

coordenador 
do Gabinete 

de Conciliação e 
corregedor-regio-
nal do Tribunal Re-
gional Federal da 
5ª Região – TRF5, 
desembargador 
federal Francisco 
Barros Dias, se 
reuniu ontem, em 
seu gabinete, com 
os advogados da 
União em Pernambuco Fernanda 
Castro, Carlos Eduardo Lima, Jeffer-
son Vieira e Marcos Felipe Autran. 
Na pauta, a proposta da Advocacia 
Geral da União (AGU) de realizar 
mutirões de conciliação neste se-
gundo semestre. O objetivo é fazer 
acordos para encerrar processos 
que demandam pagamento de 
gratificação de servidor público 
federal, passíveis de conciliação. De 
acordo com a advogada da União 
Fernanda Castro, no último muti-
rão, realizado em maio passado, 
dos 200 processos, apenas 20 não 
obtiveram acordo, pois as partes 
não compareceram. “Pretendemos 
estabelecer, para o próximo muti-
rão, uma meta de 300 processos”, 

ressaltou a advogada. A advogada 
adiantou que o mutirão deve acon-
tecer em setembro ou início de 
outubro. 
Celeridade – Segundo o coorde-
nador do Gabinete de Conciliação, 
desembargador federal Francisco 
Barros Dias, em reunião realizada 
no último dia 12 de agosto, no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
com a participação da Coorde-
nadoria Nacional de Conciliação, 
Tribunais Regionais Federais, Caixa, 
Emgea e AGU, foram fixadas metas 
para apresentação de propostas de 
conciliação para o segundo semes-
tre deste ano. Para o TRF5, deverão 
ser designadas 2.100 audiências 
em processos em trâmite na Justiça 

A Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP), atendendo à solicitação 
da Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE), implantou um espaço 
exclusivo para o estacionamento 
de bicicletas. O diretor do Nú-
cleo de Gestão Administrativa da 
SIAP, Ernani Lucena, explica que, 
após a aquisição dos suportes, 
a adequação do espaço foi rea-
lizada em uma semana, quando 
foram feitas a demarcação do 

local e fixação dos suportes para 
apoio das bicicletas. “O bicicletá-
rio tem o objetivo de atender a 
diversas demandas que chegaram 
à Administração”, afirmou Ernani. 

O bicicletário fica na entrada do 
estacionamento da ampliação e 
tem capacidade para 20 bicicle-
tas. “Por iniciativa dos setores de 
Engenharia e Arquitetura, parte 
do material utilizado é cons-
tituído por reaproveitamento 
de inservíveis. A entrega deste 
equipamento vem em benefício 
de funcionários e colaboradores  
que usam a bike para se desloca-
rem até o trabalho”, destacou o 
diretor da SIAP, Vladislave Leite.

Os servidores do TRF5 
estão de luto. No úl-
timo sábado (24), fa-
leceu, aos 51 anos, 
o analista judiciário 
Maurício José de Souza 
Montenegro. Lotado no 
gabinete do desembar-
gador federal Vladimir 
Carvalho, desde 2008, 
Maurício trabalhava nesta Corte 
desde 1989. O servidor, vítima 
de um infarto, deixou a esposa e 
um casal de filhos. “Maurício era 

bastante experiente, 
tinha um conhecimen-
to abrangente sobre 
diversas matérias, ex-
periência que trouxe 
na bagagem por ter 
atuado nos gabinetes 
dos desembargadores 
Castro Meira e Ridal-
vo Costa”, ressaltou o 

servidor Edson Santana, colega de 
gabinete. “Era uma pessoa pon-
derada, um conciliador e amigo 
da equipe”, lamentou.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que estão abertas as inscrições 
para o treinamento no Processo 
Judicial eletrônico (PJe), destina-
do a servidores da Distribuição. A 
capacitação será realizada ama-
nhã (28/08), na Sala 03 da Esmafe.  
Para fazer a inscrição basta entrar 
na Intranet e clicar em inscrição da 
área “Próximos Eventos”. Informa-
ções pelo ramal 9824.

Federal e que tenham como parte 
a Caixa Econômica Federal (CEF) 
ou a Empresa Gestora de Ativos 
(Emgea). São processos que envol-
vem contratos do antigo Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH). “A 
conciliação desafoga o Judiciário 
e o magistrado tem mais tempo 
para solucionar processos de maior 
complexidade. Também possibilita 
uma maior celeridade da Justiça”, 
enfatizou Barros Dias. O magistra-
do acrescentou que existe um canal 
para facilitar a comunicação com o 
Gabinete de Conciliação, o e-mail: 
conciliar@trf5.jus.br.


