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O 1º workshop para o cumprimento da
Meta 5, da 5ª Região, será realizado na sala
de treinamento, 3º andar do anexo II, do
edifício sede da Seção Judiciária de
Pernambuco, de hoje(29) até a próxima
sexta-feira(01). Na ocasião, a desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli, gestora
de Metas, e o corregedor do TRF5,
desembargador federal Manoel Erhardt,
estarão participando dos debates em torno
do assunto. A ideia é a implantação de um
método para promover o mapeamento,
análise e melhoria nos processos de
trabalho das varas federais, com objetivo
de otimizar a produtividade, promovendo a
economia e a celeridade nos serviços da

Justiça. A organização dessas atividades
tem como objetivo atender à Meta 5 de
2010, do Conselho Nacional de Justiça,
voltada para o gerenciamento de rotinas
nas unidades judiciárias da Justiça Federal.
A intenção é de que novos métodos de
gerenciamento de rotina sejam implanta-
dos em pelo menos 50% das unidades
judiciárias de 1º grau até o final deste ano.

TRF5 faz 1º Workshop para
discutir a Meta 5

O magistrado potiguar
Walter Nunes, membro
titular do Conselho
Nacional de Justiça(CNJ),
é o novo supervisor do
Departamento de Monito-
ramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário (DMF).
Ele passa ao posto antes
ocupado pelo ministro Gilson Dipp. O DMF
é responsável pela realização dos mutirões
carcerários, que já analisaram cerca de 180
mil processos de presos condenados e
provisórios no país, resultando na liberdade
de mais de 26 mil pessoas, em
cumprimento à Lei de Execuções Penais.

Conselheiro potiguar
é o novo supervisor
do Sistema Carcerário

O juiz federal Alcides
Saldanha Lima, titular
da 10ª Vara Federal,
em Fortaleza, recebeu
a indicação para com-
por a Turma Nacional
de Uniformização

(TNU), feita pelo Pleno do TRF5, dia 22
de setembro último. A escolha do nome

Juiz federal cearense compõe a TNU

Desde o último sábado (25), 18
jovens selecionados no último
processo seletivo para menor
aprendiz do TRF5 estão participando
de um curso básico de informática. A

capacitação ocorrerá durante oito
sábados, sempre das 8h às 12h, na
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5) e será ministrada pelo
servidor Johnmary de Araújo, da
Subsecretaria de Informática. Os
futuros estagiários de nível médio
deverão ingressar neste Tribunal à
medida que os atuais aprendizes forem
deixando a instituição. O curso contará
com o incentivo da ONG Moradia e
Cidadania, que cederá a passagem de
ônibus aos participantes.

Curso de
informática para
menor aprendiz

Participe do Dia do Descarte

do magistrado foi recebida com muito
entusiasmo por colegas e servidores da
Seção Judiciária do Ceará. Ele compõe e
preside a Segunda Turma Recursal da
SJCE, desde sua instalação, em maio de
2007. Nessa condição, é membro efetivo
da Turma Regional de Uniformização (5ª
Região), e está no segundo (e último)
mandato de dois anos. Confira o site disponível para a inspeção que será realizada no TRF5,

de 13 a 22 de outubro: http://inspecaotrf5.cjf.jus.br/inspecao

O dia 1º de outubro será adotado no TRF5 como o Dia do Descarte. A
ação visa à melhoria das condições de trabalho e organização física da
Corte. Todos podem participar solicitando o recolhimento de materiais,
papéis e equipamentos em desuso. O que for coletado será redistri-
buído ou encaminhado para reciclagem e doações. A retirada do
material ocorrerá na semana de 4 a 8 de outubro. As solicitações
devem ser feitas através do e-mail dg@trf5.jus.br.
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