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A

Pleno aprova projeto de teletrabalho para atividades de taquigrafia

de Agosto

QUINTA

Autorizada a convocação de juízes federais 
para auxiliar no julgamento de feitos

s quatro Turmas do Tri-
bunal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 passa-
rão a contar com o auxílio de 
juízes federais, que atuarão 
no julgamento de feitos de 
competência dos respectivos 
colegiados, durante o pe-
ríodo compreendido entre 
4/09/2017 a 19/12/2017. A 
Resolução que autoriza a convo-
cação de quatro juízes federais 
foi aprovada ontem (16), durante 
a sessão do Pleno do TRF5. Os 
juízes convocados trabalharão 
desvinculados de qualquer ga-
binete, nos feitos que lhe forem 
atribuídos por ato da Presidência, 

Intimação por 
WhatsApp

Aniversariantes

O Pleno aprovou, ontem, o pro-
jeto de teletrabalho para ativida-
des de Taquigrafia, no âmbito do 
Tribunal. O trabalho remoto será 
cumprido por quatro servidores 
da  Seção de Taquigrafia, que 
tiveram interesse em executar as 
atividades fora das dependên-
cias do TRF5, autorizados pela 

podendo acumular processos de 
turmas diversas, mantida a com-
petência do respectivo órgão 
julgador. As listagens dos feitos a 
serem atribuídos aos magistrados 
serão elaboradas pelos gabinetes 
(limitadas a dez por cento dos 
acervos respectivos) e enviadas à 

(17/08) 
Juiz Federal 

Marcos Mairton da Silva
SJCE 

Manuella de Oliveira Ferraz 
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto 
Rosilene Maria de Moura Braz Diniz
Subsecretaria de Pessoal
José Guilherme Maciel Farias 
ESMAFE 5

(18/08)
Ana Cláudia de Assis Pinheiro dos Santos
Divisão da 4ª Turma
Joel Rodrigues Ferreira Filho
Gab. Des. Fed. Paulo Cordeiro
Diana Figueiredo Pinheiro
Subsecretaria de Recursos

(19/08)
Juiz Federal Hélio Sílvio 

Ourem Campos
SJPE 

Jaelson Rodrigues Ferreira 
Subsecretaria de Precatórios
Adriana Ferreira da Silva 
Biblioteca 
Jonas de Souza Lima 
Setor de Manutenção de Veículos
Ana Aline Batista de Araújo
VIRTUS
(20/08)
Adriana Soares Souza Lima 
VIRTUS

TRF5 sedia Curso 
de Admissibilidade 
Recursal da TNU 

Secretaria Judiciária do Tribunal. O 
teletrabalho funcionará em caráter 
experimental, por um período de 
dois meses, possibilitando a ava-
liação da viabilidade do projeto. 
De acordo com o presidente do 
Tribunal, Manoel Erhardt, se o pro-
jeto der certo será mantido e, caso 
contrário, será suspenso.  De acor-

do com o projeto apresentado por 
quatro servidores da Taquigrafia, o 
trabalho remoto, que tem respaldo 
na Resolução Nº 00016 do TRF5, 
de 19/10/2016, será executado em 
duplas. Os servidores parceiros fi-
carão responsáveis por taquigrafar 
as sessões pelo dobro do tempo 
previsto em escala de serviço para 

Presidência até o próximo 
dia 25 de agosto, devendo 
priorizar os processos incluí-
dos nas Metas Nacionais do 
CNJ de nº 2, 4 e 6, além da 
Meta Específica voltada ao 
segmento da Justiça Fede-
ral, todas alusivas ao ano de 
2017.
Cumprimento de metas – A 

Resolução visa a atender às reco-
mendações gerais da Corregedo-
ria-Geral da Justiça Federal, cons-
tantes no relatório de inspeção 
ordinária ocorrida no TRF5, bem 
como ao cumprimento das metas 
de julgados definidas pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).

os demais taquígrafos presen-
ciais. Ao término de cada rodízio, 
o taquígrafo presencial deverá 
encaminhar o apanhamento ta-
quigráfico por e-mail, bem como 
deverá exportar os áudios para o 
servidor em teletrabalho. O pro-
jeto detalha todas as etapas do 
teletrabalho das duas duplas. 

Tem início, hoje (17), às 14h, 
na Sala Capibaribe do TRF5, 
o Curso de Admissibilidade 
Recursal da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais - TNU.  A 
capacitação prosseguirá ama-
nhã (18), no mesmo local, a 
partir das 8h. O evento é fruto 
de uma parceria do TRF5 com 
o Centro de Estudos Judici-
ários do Conselho da Justiça 
Federal e destina-se a juízes 
federais e servidores que atu-
am nas Turmas Recursais da 
Justiça Federal. O objetivo do 
curso é formar multiplicadores 
na análise processual de ad-
missibilidade dos pedidos de 
uniformização dirigidos à TNU, 
gerando celeridade ao apoio 
da prestação jurisdicional. O 
instrutor será o juiz federal da 
2ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe e da Turma Nacional 
de Uniformização da Juris-
prudência (TNU), Ronivon de 
Aragão.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
decidiu implantar o envio de inti-
mações pela ferramenta WhatsApp, 
como forma de dar celeridade aos 
processos, reduzir despesas e pro-
mover a adequação do Judiciário às 
novas tecnologias da comunicação.


