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Servidores e terceirizados participam de curso sobre acessibilidade

de Outubro

QUINTA Aniversariantes

TRF5 fará mutirão para dar andamento 
a mais de 12 mil processos sobrestados

ais de 12 mil pro-
cessos que estavam 

sobrestados no Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, aguardan-
do julgamento do tema 
de Repercussão Geral no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), serão despachados 
após decisão da Corte Má-
xima sobre o Tema 810/STF, 
que versa sobre a correção 
monetária e os juros mora-
tórios incidentes sobre as 
condenações impostas à Fazenda 
Pública. A decisão do Supremo foi 
proferida no último dia 3. Para dar 
andamento ao grande número de 
processos e garantir à sociedade 
uma prestação jurisdicional rápi-

M

Servidores e terceirizados que trabalham 
diretamente com o atendimento ao público 
no TRF5 participam, até a próxima sexta-feira 
(18), do curso “Acessibilidade, atendimento 
e acolhimento das diferenças”, que integra o 
programa de ações da Comissão Permanen-
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da e efetiva, o TRF5 organizou um 
plano de mobilização coletiva, no 
qual, a partir deste sábado (19), 
quase 40 servidores do Tribunal 
trabalharão em sistema de rodízio, 
tanto nas atividades de assesso-

ria quanto nas cartorárias. Além 
do dia 19, os trabalhos também 
serão realizados nos dias 26/10, 
9/11, 23/11, 30/11, 7/12 e 14/12. A 
expectativa é de que até o final de 
dezembro os processos já estejam 
despachados. 
Tema 810/STF – Em novembro de 
2017, o STF, ao analisar o Recurso 
Extraordinário nº 870947, deci-
diu sobre os critérios de correção 
monetária e dos juros moratórios 
incidentes sobre as condena-
ções impostas à Fazenda Pública, 
apontando, entre outros aspectos, 
inconstitucionalidade de alguns 
pontos da Lei nº 11.960/2009. Po-
rém, foram opostos diversos em-
bargos de declaração, aceitos pelo 
STF com efeito suspensivo. 

te de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal. 
As aulas são ministradas pela doutora em 
antropologia social Maria Cristina Buarque e 
acontecem na Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região - Esmafe. O objetivo é capacitar 
servidores e colaboradores a atender melhor 

o público diverso. O diretor da Subsecretaria 
de Pessoal, Onaldo Mangueira, e a diretora 
do Núcleo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do TRF5, Soraya Portugal, partici-
param da abertura do treinamento, que teve 
início na última terça-feira (15). 

Segurança - O presidente do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, visitou, na manhã de on-
tem (16), várias áreas do edifício-
-sede para avaliar pontos sensíveis 
de segurança. A visita foi coordena-
da pelo diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Luiz Jaborandy, 
e contou, também, com a presença 
do diretor da Subsecretaria de In-
fraestrutura e Administração Predial 
(SIAP), Vladislave Leite, do diretor-
-geral, Edson Santana, e de inte-
grantes da SAE. O grupo percorreu 
alguns andares do prédio e debateu 
sobre ações para aprimorar a segu-
rança do Tribunal.

Festival de dança - Até o dia 27/10 
acontece o 24º Festival de Dança 
do Recife. As apresentações serão 
realizadas nos palcos dos teatros 
Santa Isabel, Apolo, Hermilo Borba 
Filho, Barreto Júnior, Luiz Mendonça 
e em espaços públicos da cidade. 
Os ingressos custam R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia) e estão à venda nas 
bilheterias dos teatros. Mais infor-
mações: www2.recife.pe.gov.br.


