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Inscrições para curso de Secretariado terminam amanhã

de Setembro

SEGUNDA

Cejusc-PB realiza audiência de
conciliação pela internet
 Justiça Federal 

na Paraíba (JFPB) 
promove, até a próxi-
ma sexta-feira (29), um 
novo mutirão de conci-
liações, no Centro Judi-
ciário de Solução Con-
sensual de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc), em 
João Pessoa. A novida-
de é que esta será a primeira vez 
que o núcleo vai realizar audiên-
cias de conciliação pela internet. 
As sessões por videoconferência 
acontecem no dia 29, diretamente 
de Sousa, no sertão do Estado. Até 
o dia 28, serão feitas conciliações 
destinadas às Reclamações Pré-

Análise de
processos

Aniversariantes

Quem quiser participar do cur-
so de “Secretariado Avançado: 
visão estratégica e foco em 
gestão” tem que se apressar: as 
inscrições para o treinamento 
terminam amanhã (26). A ca-
pacitação será realizada entre 
os dias 2 e 4 de outubro, no 
auditório da Esmafe. Destinado 
aos servidores que atuam como 

-Processuais (RPP) e às tentativas 
de acordo encaminhadas pelos 
Juizados Especiais Federais (JEFs). 
A maior parte dos agendamentos 
é referente à campanha “Quita 
Fácil”, que permite descontos de 
até 90% em dívidas contraídas 
pelos clientes da Caixa Econômica 

secretários, chefes de gabinete, 
assistentes ou outras atribuições 
similares, o curso está sendo pro-
movido pelo Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos do 
TRF5. Dividido em oito módulos, 
o treinamento abordará temas 
como: profissional de secretariado 
como gestor, indicadores e re-
sultados, competências, finanças 
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para profissionais de secreta-
riado, inteligência emocional, 
carreira, relacionamento inter-
pessoal e liderança e comporta-
mento profissional com ênfase 
em etiqueta. Para se inscrever, 
basta enviar um e-mail para 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br 
com nome completo, matrícula, 
ramal, e-mail e lotação.

Federal. A expectativa é que 
sejam realizadas mais de 150 
audiências. 
Revista Argumento – Os 
Centros de Conciliação estão 
na pauta da edição nº 16 da 
Revista Argumento, que será 
lançada no mês de outubro. 
Além de figurar nas páginas 
da seção Sociedade e Di-

reitos, o tema faz parte da seção 
Diálogo, na qual os diretores de 
Foro das Seções Judiciárias do Rio 
Grande do Norte e Ceará, respec-
tivamente, os juízes federais Mar-
co Bruno Miranda e Bruno Carrá, 
conversam sobre o tema. (Com 
informações da JFPB) 

Congresso de
Inovação do
Poder Judiciário

Reconhecimento - O 
desembargador fe-
deral Rogério Fialho 
Moreira recebeu, na 
última quinta-feira 
(21), a Medalha do 
Mérito Acadêmico 
“Des. Simeão Fernan-
des Cardoso Cananéa”, 
durante solenidade 
de comemoração dos 
34 anos de criação da 
Escola Superior da Magistratura do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (Es-
ma-PB), local do evento. A medalha 
é uma honraria entregue aos ma-
gistrados que, pelos seus méritos, 
prestaram relevantes contribuições 

à Esma, ao ensino do Direito e à ju-
risdição. Antes do desembargador 
federal Rogério Fialho, a medalha 
havia sido outorgada somente ao 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Herman Benjamin. 

A diretora da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação (STI), Fer-
nanda Montenegro,  vai representar 
o TRF5 na 12ª Edição do Congresso 
de Inovação do Poder Judiciário. O 
evento será realizado entre os dias 
27 e 29 de setembro, em Brasília. 
Ela será uma das palestrantes e vai 
debater sobre o tema “A Liderança 
e o Papel do CIO (Chief Information 
Officer) na Inovação do Judiciário”. 
O congresso tem como objetivo 
contribuir para a conscientização 
da necessidade da transformação 
digital no Poder Judiciário.

Mais de cem mil processos anali-
sados. Essa foi a marca alcançada 
pela Comissão de Avaliação Do-
cumental (CAD) da Justiça Federal 
do Ceará. Os 104.175 processos 
foram submetidos a uma análise 
minuciosa do conteúdo dos feitos 
arquivados, seguindo as normas 
referentes à gestão de documen-
tos, como a Resolução nº 318/2014 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF). Já foram descartados 87.935 
processos, contabilizando um to-
tal de 29.949,50 quilos de papel. O 
material descartado é doado para 
a Rede de Catadores de Resíduos 
Sólidos Recicláveis do Estado do 
Ceará. (Com informações da AS-
COM/JFCE)
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