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Servidores participam de curso de atualização sobre licitações e contratos

Viagens aéreas

de Fevereiro

QUARTA

Aniversariantes

Gestão 2019-2021

Corregedoria do Tri-
bunal Regional Fe-

deral da 5ª Região - TRF5 
divulgou os dados do 
balanço anual de concilia-
ções realizadas pelos Cen-
tros Judiciários de Solução 
Consensual de Conflitos 
e Cidadania (CEJUSCs) 
das Seções Judiciárias da 
5ª Região durante o ano 
de 2018. No total, foram 
19.205 audiências, resultando em 
9.475 acordos. Os dados incluem 
as audiências pré-processuais, as 
designadas nos termos do art.334 
do CPC e outras fases do pro-
cesso. A Justiça Federal no Rio 

Corregedoria divulga balanço de 
conciliações em 2018

Uma equipe de aproximada-
mente 10 servidores que irão 
integrar a Assessoria Jurídica da 
Presidência e a Diretoria-Geral 
(DG), no biênio 2019-2021, ini-
ciou, na tarde de ontem (12), 
um treinamento sobre licitações 
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e contratos. Ministrado pelo as-
sessor jurídico da DG, Alexandre 
Sena, o curso foi realizado na 
Secretaria de Administração (SA) 
do TRF5. O assessor do gabinete 
do desembargador federal Vladi-
mir Carvalho, Edson Santana, falou 

da importância da capacitação. 
“Quem vem de uma administração 
para outra não consegue absor-
ver certos conteúdos, leva alguns 
meses para dominar um assunto e 
isso pode travar a Administração. 
Esse treinamento vai nos fornecer 

Grande do Norte (JFRN) efetuou 
o maior número de audiências: 
8.783, com um total de 3.588 
acordos. Em seguida, vem a Justi-
ça Federal em Pernambuco (JFPE), 
com 3.172 audiências realizadas 

e 1.649 acordos. A Justiça 
Federal na Paraíba realizou 
4.127 audiências que resulta-
ram em 2.769 acordos. 
2º Grau - Nos processos de 
2º grau (Gabinete de Conci-
liação TRF5) foram homolo-
gados 71 acordos, destacan-
do-se a realização de dois 
mutirões relativos a proces-
sos que estavam sobrestados 
no Recurso Especial e Extra-

ordinário (SREEO) aguardando 
julgamento de processo paradig-
ma acerca dos critérios de juros e 
correção monetária. Os dois mu-
tirões englobaram 101 processos, 
havendo acordo em 55 deles.

elementos para amadure-
cermos os conhecimentos 
sobre o tema”, destacou. 
As palestras também 
acontecem amanhã (14) e 
nos dias 19 e 21/02, tota-
lizando 20 horas-aula.

Solenidades
Os desembarga-
dores federais 
Manoel Erhardt 
(presidente) e 
Élio Siqueira 
prestigiaram, na 
última segunda-feira (11), 
a solenidade de posse do 
novo presidente da OAB-PE, 
Bruno Baptista. O evento, 
que aconteceu na Academia 
Pernambucana de Letras, 
também contou com a presença do 
Diretor do Foro da Justiça Federal 
em Pernambuco, juiz federal Frede-

rico Azevedo, e da 
desembargadora 
federal emérita do 
TRF5, Margarida 
Cantarelli. Ontem 
(12), Erhardt acom-

panhou a solenida-
de de passagem de 
Chefia do Estado-
-Maior do Comando 
Militar do Nordes-
te, do General de 

Brigada Heber Garcia Portella para 
o General de Brigada Nilton José 
Batista Moreno Júnior.

A Diretoria-Geral TRF5 publicou, 
no Diário Eletrônico Administra-
tivo de ontem (12), a Instrução 
Normativa n°1/2019, que dispõe 
sobre a contratação dos serviços 
de franquia de bagagem, mar-
cação antecipada e escolha de 
assento especial oferecido por 
companhias aéreas, em razão de 
afastamento, a serviço, no âm-
bito do Tribunal. O documento 
destaca, entre outros aspectos, 
que a franquia de uma baga-
gem será realizada sempre que 
o afastamento implique o pa-
gamento igual ou superior a 2,5 
diárias.


