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TRF5 regulamenta teletrabalho no âmbito de sua Jurisdição

Reuniões discutem orçamento e PJe

de Outubro

SEGUNDA

Semana do Servidor 2016 inicia com
exposição de arte, conversa e riso solto
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s comemorações 
da Semana do 

Servidor 2016 do Tribu-
nal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, que 
vai até o próximo dia 27, 
começaram na última 
quinta-feira (20), com 
bastante movimenta-
ção. O hall do Tribunal 
se transformou em uma 
verdadeira “galeria” 
de arte, com pinturas, 
utensílios, fotografias e artesana-
tos criados por 26 servidores, com 
materiais os mais diversos. À tarde, 
já no auditório Pleno da Corte, em 
um formato bastante descontraído, 
o presidente Rogério Fialho prestou 
contas sobre um ano da sua gestão 
e apresentou os projetos para 2017.  
Ao afirmar que o grande diferencial 
da Justiça Federal é a qualificação e 
a dedicação dos servidores, ele fez 
questão de agradecer a todos pelo 
desempenho alcançado. Depois, 
falou sobre as ações implantadas 
nas áreas socioambiental, de saúde, 
recursos humanos, infraestrutura 
e tecnologia. Em seguida, lançou 

o concurso cultural de fotografias 
#OlharesTRF5, por meio do qual 
serão selecionadas fotos, feitas por 

O Pleno do TRF5 aprovou, na últi-
ma quarta-feira (19/10), a Resolu-
ção nº 16/2016, que Regulamenta 
o regime de teletrabalho no âm-
bito da Justiça Federal de 1º e 2º 
Graus da 5ª Região, em cumpri-
mento à Resolução nº 227/2016 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Entre os objetivos da nor-
ma, o de aumentar a produtivida-

de, a qualidade de vida dos servi-
dores e a economia de recursos. O 
regime de teletrabalho é de adesão 
facultativa, a critério do gestor da 
unidade, e restrito às atribuições 
em que seja possível, em função 
das características do serviço, men-
surar objetivamente o desempenho 
do servidor, não se constituindo, 
portanto, direito ou dever do servi-

dor. A denominação teletrabalho 
abrange a atividade laboral exe-
cutada, em parte ou em sua tota-
lidade, em local diverso daquele 
estabelecido pela administração 
para a realização do trabalho 
presencial atribuído à unidade de 
lotação do servidor, mediante a 
utilização de tecnologias de infor-
mação e de comunicação.

Em paralelo à reu-
nião com presiden-
tes de sindicatos 
e associações de 
oficiais de Justi-
ça, dos agentes 
de segurança e de 
servidores em geral 
da Justiça Federal 
na 5ª Região, duas 
outras ocorriam na 
última quinta-feira 
(20): uma sobre 
orçamento e outra 
sobre o Processo 
Judicial eletrônico 
(PJe). 

Sindicatos e associações - O 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho Morei-
ra, recebeu, na última quinta-feira 
(20), em seu gabinete, os presi-
dentes de sindicatos e associa-
ções de oficiais de Justiça, agen-
tes de segurança e servidores da 
Justiça Federal na 5ª Região. Na 
pauta, assuntos como valorização 
do servidor, qualidade de vida, 
planos de saúde e orçamento.

magistrados e servidores, para 
compor o calendário institucio-
nal de 2017. 
Risadas – Por fim, mas não 
menos importante, o paraibano 
Jessier Quirino arrancou garga-
lhas com a sua poesia matuta, 
obedecendo à lógica definida 
por ele próprio como dona de 
“certo desprestígio linguístico”. 
Em cena, retratadas no falar 
agreste do poeta, a descrição 
das bodegas do interior, as 

paisagens típicas, as pessoas e os 
“causos” do interior do Nordeste. O 
artista não cobrou cachê. 


