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Nesta segunda-feira, os técnicos
de Planejamento do TRF5 reuniram-se
com os diretores desta Corte para
mostrar o cronograma de ações
previstas para elaboração e
homologação do Planejamento Estraté-
gico Regional, com o objetivo de cumprir
a Meta 1 de Nivelamento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que terá como
base o Plano do Poder Judiciário e o Ma-
pa Estratégico da Justiça Federal. Nos
dias 19 e 20 de novembro, o trabalho já
desenvolvido pelo Comitê Regional será
analisado por consultor da Fundação
Getúlio Vargas, que foi contratada pelo
CNJ para assessorar todos os Tribunais
do País. Caberá à FGV propor ajustes

Comitê de Planejamento trata da Meta 1

Em sua defesa de
dissertação do
Mestrado em
Gestão Pública
pela UFPE, a servidora Sorária Maria
Rodrigues Sotero Caio abordou o
tema Estudo dos Fatores Intangíveis
das Relações Sociais. O trabalho,
intitulado “Uma Contribuição da Teoria
das Representações Sociais para a
Eficiência no Serviço Público”, traz um
enfoque filosófico e levanta o debate
sobre fatores que podem dificultar ou
favorecer a implementação de ações
que buscam a eficiência. Sorária Caio
associa sua dissertação ao Tribunal,
buscando a permanente melhoria do
funcionamento desta Corte.

Sorária Caio

O ministro Francisco Falcão
(corregedor geral da Justiça Federal)
presidiu, na tarde de ontem, na sede
da Seção Judiciária de Pernambuco,
reunião mensal da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência
(TNU) dos Juizados Especiais Fede-
rais. A pauta do encontro, que
prossegue nesta terça-feira, inclui
cerca de duzentos processos,
envolvendo temas como a aposen-
tadoria do trabalhador rural, conver-

técnicos a serem validados
pelo Comitê Institucional no
dia 23 de novembro. Nesta
ocasião contará com a
presença da
desembargadora federal
Margarida Cantarelli, gestora
das metas do CNJ. O
produto final seguirá para
apreciação do presidente do
TRF5 e diretores de Foro
das Seções vinculadas e, finalmente,
será objeto de deliberação pelo Pleno
desta Corte, em sessão no dia 9 de
dezembro. Fazem parte do Comitê de
Planejamento Regional os servidores do
TRF5 Juliene Tenório (Divisão de

Assessoramento e Informações
Gerenciais), Magnus Medeiros (Núcleo de
Planejamento) e Luiz Targino (Seção de
Estatística), além dos supervisores de
Planejamento e Integração Regional das
seis Seções Judiciárias da Região.

Ministro Francisco Falcão preside no Recife reunião da TNU
são de tempo de serviço de professores,
regularização pós-morte de contribuições
atrasadas ao INSS e devolução de
valores recebidos indevidamente pelos
pensionistas. O colegiado da TNU é
composto por dez juízes federais
provenientes das turmas recursais dos
juizados (dois de cada Região), presidido
pelo corregedor geral da Justiça Federal.
Da 5ª Região, fazem parte os
magistrados Joana Carolina Lins Pereira
(SJPE) e Ronivon de Aragão (SJSE).

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9261.
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