
www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.brJornal Mural Diário Produzido pela

Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1543

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

14TERÇA
Setembro

Aniversariantes
Juíza Federal Maria Júlia T.
do Carmo Pinheiro Nunes
SJCE

Yury Monteiro Valadares Pires
Diretoria Geral

Dia do Frevo

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(TRF5) marcou presença no “Workshop de
preparação para execução da Meta 5 –
Gerenciamento de Rotinas nas Unidades
Judiciárias da Justiça Federal”, realizado
em Brasília. O encontro foi voltado aos
representantes dos TRFs e do Conselho da
Justiça Federal (CJF). Do TRF5, participaram
Sorária Caio, Diretora Geral e Geraldo
Alves, supervisor da Seção de Gerenciamento
de Processos. O workshop propiciou aos
representantes, atividades de integração,
debate e esclarecimento sobre a Meta 5.
O evento teve dois objetivos: entender

Encontro avalia agilidade e
eficiência na tramitação de
processos da Meta 5

O presidente do Conselho Nacional de
Justiça(CNJ), ministro Cezar Peluso,
apresenta hoje, às 11h30, em entrevista
coletiva, o relatório “Justiça em Números
2009 – Indicadores do Poder Judiciário”. A
pesquisa, feita anualmente pelo CNJ desde
2005, traz informações relativas à movi-
mentação processual, despesas, receitas e
todo o funcionamento das Justiças Esta-
dual, Federal e do Trabalho. O secretário-
geral adjunto do CNJ, José Guilherme
Werner, e o diretor técnico do Departa-
mento de Pesquisas Judiciárias, Fábio Mirto,
participarão da apresentação do relatório.

Conselho de Justiça
divulga relatório

Estão abertas
as inscrições

para a VII Corrida do Judiciário. O evento é
realizado em comemoração ao Dia do
Servidor, fazendo parte do calendário
esportivo do Distrito Federal. As inscrições
para a prova, que acontecerá dia 23 de
outubro, terminam dia 7 de outubro e

Corrida do Judiciário dedicada
ao servidor será em Brasília

como pode ser
feito o geren-
ciamento, e,
iniciar o
caminho para a
padronização
dos processos
de trabalho
competentes às unidades judiciárias da
Justiça Federal. Os enviados fizeram
simulação de formas e fluxo de trabalhos
a serem realizados pelos coordenadores
dos escritórios regionais e seccionais,
magistrados e servidores.

Terminam, no dia 29 deste mês, as
inscrições do I Prêmio Conciliar é Legal. A
promoção tem o objetivo de identificar,
premiar e disseminar boas práticas que
estejam contribuindo para a efetiva
pacificação de conflitos, bem como para a
modernização, rapidez e eficiência da
justiça brasileira. A premiação acontecerá
no dia 08 de dezembro, na cidade de São
Paulo, em duas categorias distintas. Para
tribunais e juízes, nos temas Paz
Duradoura, Conciliação pré-processual e
Semana Nacional da Conciliação.

Inscrições do
Conciliar é Legal

podem ser feitas no site do Superior Tribu-
nal de Justiça (www.stj.jus.br). Este ano,
além dos serventuários do Poder Judiciário
e dos ministérios públicos Federal e do
Distrito Federal e Territórios, poderão
participar os servidores dos Tribunais de
Contas da União e do Distrito Federal e da
Procuradoria Geral da República.

Começa nesta terça-feira, às 18h, no hall
de entrada desta Corte, a vernissage da
artista plástica Jéssica Martins, intitulada
Natura, com 22 telas executadas na
técnica de tinta acrílica, retratando
paisagens, jardins e pássaros. A artista
estudou pintura na Escola de Belas Artes
do Recife e Comunicação Visual na
Universidade Federal de Pernambuco, e
já expôs seus quadros em ateliês do
Brasil e do Exterior. A exposição
terminará dia 06 de outubro próximo.

Dica para o uso dos elevadores
Para subir ou descer apenas um an-
dar, lembre-se de como é saudável o
uso das escadas. No TRF5, elas ficam

no lado oeste.

Mostra de Jéssica
Martins começa hoje

Sorária
Caio


