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Fórum de Práticas de Governança e Gestão de Pessoas começa amanhã

Posse

de Agosto

QUARTA

AniversariantesCNJ inicia inspeção no TRF5 na próxima 
segunda-feira (19)

epresentantes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 

iniciam, a partir da próxima se-
gunda-feira (19), os trabalhos de 
inspeção do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, para 
verificação do funcionamento dos 
setores administrativos e judiciais. 
Sete equipes do CNJ realizarão as 
atividades, que irão abranger mais 
de 10 unidades da Corte, entre 
elas Presidência, Vice-Presidência, 
Corregedoria, Gabinetes, Secreta-
ria Administrativa, Subsecretarias 
de Pessoal, de Tecnologia da In-
formação e de Controle Interno. A 
abertura dos trabalhos de inspeção 
acontece na segunda-feira (19), a 
partir das 8h30, na Sala Capibari-
be, e contará com a presença dos 

R

Tem início, amanhã (15), o 
Fórum de Práticas de Gover-
nança e Gestão de Pessoas 
(FGG), com a participação de 
servidores das áreas de gestão 
de pessoas do Poder Judici-
ário, tanto no âmbito federal 

do Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE).  O objetivo é 
promover a modernização da 
Gestão Pública, fomentando a 
cooperação entre os órgãos do 
Judiciário, valorizando os servi-
dores e estimulando a inovação, 

quanto estadual. Promovido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE), o evento 
conta com parcerias do TRF5, da 
Justiça Federal de Pernambuco 
(JFPE), do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região (TRT6) e 
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desembargadores 
federais do TRF5, 
juízes federais, di-
retores e servido-
res do Tribunal. O 
corregedor nacio-
nal de Justiça, mi-
nistro Humberto 
Martins, participa-
rá da abertura por 
videoconferência. 
No TRF5, ele es-
tará representado 
pelo juiz auxiliar 
coordenador da 
Corregedoria Nacional de Justiça, 
Márcio Luiz Coelho de Freitas. As 
inspeções seguem até o dia 22/8, 
quando ocorrerá a solenidade de 
encerramento dos trabalhos, às 

11h, também no 
Salão do Pleno, 
com a presença 
do ministro corre-
gedor. Durante o 
período de inspe-
ção, os trabalhos 
forenses e os 
prazos proces-
suais não serão 
suspensos. 
Relatório – O re-
sultado da inspe-
ção integrará um 
relatório, no qual 

serão apresentadas as deficiências 
e as boas práticas encontradas no 
TRF5, além de recomendações às 
unidades para melhorar a presta-
ção jurisdicional.

a criatividade, o desenvolvimen-
to de talentos e competências 
a partir do compartilhamento 
de experiências. O Fórum acon-
tecerá no hotel Nobile Suítes 
Executive (Av. Boa Viagem, 344), 
a partir das 9h. 

Aniversário TJPE
O vice-presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Rubens 
Canuto, prestigiou, 
na tarde de ontem 
(13), a solenidade de 
comemoração aos 
197 anos do Tribunal 
de Justiça de Per-
nambuco (TJPE).

Até a próxima sexta-feira (16), o 
TRF5 sedia uma feira beneficente 
promovida pela ONG Hospita-
lhaços, que há mais de 20 anos 
assiste pessoas internadas em 
hospitais. Produtos como roupas, 
comidas e bijuterias estão expos-
tos para venda no hall de entrada 
do edifício-sede, das 8h às 16h. 
Toda a renda obtida será revertida 
para a instituição.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, 
deu posse, ontem (13), a mais um 
servidor aprovado no último con-
curso público. Cláudio Ferreira da 
Silva irá ocupar o cargo de Analis-
ta Judiciário – Área Apoio Especia-
lizado/Especialidade Informática 
(Infraestrutura) e ficará lotado na 
sede do TRF5, na Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação.


