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TRF5 recebe Selo Diamante do CNJ

Enfam comemora uma década 

Crescendo em Harmonia se 
apresentou no Pleno Tribunal Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 foi agracia-
do, ontem (5), com o Selo Justiça 
em Números, categoria Diamante, 
durante o 10º Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, que acontece 
até hoje, no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), em Brasília. A premiação, 
criada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), em 2013, visa a esti-
mular o aperfeiçoamento gerencial 
e promover a transparência dos 
tribunais brasileiros. O presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, celebrou o 
reconhecimento. “Diferentemente 
de outros prêmios conquistados 
pela 5ª Região, o Selo não diz res-
peito à eficiência e produtividade 

da atividade jurisdicional (atividade 
fim), mas, sim, à eficiência das infor-
mações, como ferramenta impres-
cindível para uma gestão moderna, 
transparente, democrática e parti-
cipativa. Durante mais de um ano, 
vários setores do Tribunal se em-
penharam no aperfeiçoamento dos 

A Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos (Enfam) comemorou, ontem 
(5), em solenidade realizada no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
dez anos. O evento reuniu autori-
dades dos Três Poderes e contou 
com a presença do presidente do 

A orquestra Crescendo na Harmo-
nia se apresentou pela primeira vez 
no Pleno do TRF5, na última sexta 
(2), encerrando o evento anual do 
instituto de inovação – CESAR. O 
grupo, composto por crianças e 
adolescentes da Comunidade do 
Pilar e das escolas do Pilar e Pedro 
Augusto, foi fundado em dezem-
bro de 2015, quando o TRF5, em 
parceria com a ONG Moradia e 
Cidadania e a Faculdade Frassinet-
ti do Recife (Fafire), realizou uma 
doação de violinos. A compra dos 
instrumentos foi feita com recursos 
advindos da venda de papel (pro-
cessos e documentos que já cum-

judiciários; promover intercâm-
bio com entidades nacionais e 
estrangeiras ligadas ao ensino 
e à pesquisa, bem como entre 
o judiciário brasileiro e o de 
outros países; e formular su-
gestões para o aperfeiçoamen-
to do ordenamento jurídico.

Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião, desembargador federal Rogé-
rio Fialho.  A Enfam foi concebida 
com o objetivo de definir as dire-
trizes básicas para a formação e o 
aperfeiçoamento dos magistrados; 
fomentar pesquisas sobre temas  
para o aprimoramento dos serviços 

O Núcleo de Assistência à Saúde, 
em sintonia com os conceitos 
de sustentabilidade e acessibili-
dade, bem como resguardando 
o preconizado nas resoluções 
159/2011 e 314/2014, do Con-
selho de Justiça Federal, solicita 
que atestados médicos sejam 

nossos instrumentos de gestão 
e dos mecanismos de estatísti-
cas e de tratamento das infor-
mações. Registro nosso agra-
decimento a cada magistrado 
e servidor da 5ª Região, todos 
engajados em contribuir para 
uma administração mais efi-
ciente, requisito indispensável 
para que a jurisdição seja pres-
tada de modo célere e efetivo”.

Destaque - O TRF5 foi o único 
tribunal da Justiça Federal a rece-
ber o Selo Diamante. O Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas e os 
Tribunais Regionais do Trabalho da 
1ª, 4ª,6ª, 14ª e 15ª Regiões também 
foram reconhecidos nessa catego-
ria. Leia mais: www.trf5.jus.br

enviados, virtualmente, para o 
e-mail atestados.saude@trf5.jus.
br. O NAS informa que é neces-
sário encaminhar o requerimento 
pessoal via Fluxus. Para mais in-
formações, procurar Iara e Lour-
dinha nos ramais 9303 e 9295, 
respectivamente.

Juíza Federal Paula Emília M. 
Aragão de Souza Brasil
SJCE – Turma Recursal

Benigna Perpétua de Holanda Palmeira 
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Mariana Albuquerque Silveira 
Gab. Des. Federal Fernando Braga
João Rodolfo dos Santos Neto 
Gab. Des. Federal Cid Marconi Gurgel

priram a sua função e temporalida-
de legal) fragmentado e prensado 
para reciclagem. Fo
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