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Juiz Federal 
José Vidal da Silva Neto 
SJCE

Heitor de Albuquerque Wanderley
Divisão da 2ª Turma
Kátia Rejane Alves Rios
Subsecretaria do Plenário
João Alexandre da Silva 
SOSERVI - Pintura (Eng.)

Dia Mundial do Diabético

em início hoje (27), 
na Justiça Federal 
do Ceará, o mu-

tirão de conciliação de 
processos do Sistema 
Financeiro de Habitação 
(SFH). Coordenado pelo 
juiz federal Dartanhan 
Vercingetórix de Araújo 
Rocha, o mutirão terá 
390 audiências, envol-
vendo processos de dez 
varas, e segue até o dia 
1º de julho. O próximo 
será realizado durante a 
semana de 4 a 8 de julho, 
na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 
Acordo - Em março deste ano, durante a 
posse da atual mesa diretora deste Tribunal, 
foi assinado o termo de acordo de coope-
ração técnica entre a Corregedoria Nacional 
de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça Fe-
deral, Caixa Econômica Federal e a Empresa 
Gestora de Ativos (EMGEA) e os Tribunais 
Regionais Federais, com vistas a promover 
mutirões de conciliações do SFH. No âmbito 
do TRF5, o Gabinete de Conciliação é res-
ponsável pela coordenação e implantação 
do programa de conciliação permanente 
na Justiça Federal da 5ª Região. O desem-

Começa hoje na JFCE o mutirão de 
conciliação de processos do SFH

bargador federal Francisco 
Barros Dias é o responsá-
vel pela coordenação dos 
trabalhos. Segundo ele, os 
mutirões de conciliação e 
julgamento para solucionar 
processos do SFH abrangem 
os feitos de 1º e 2º graus da 
Justiça Federal da 5ª Região. 
“A meta é conciliar todos 
os processos que a ENGEA 
venha a disponibilizar e que 
possam ser conciliados”. O 
magistrado informou ainda 
que o Portal do Tribunal pos-
sui um link no qual constam 

todas as informações sobre os mutirões e 
sobre o Gabinete de Conciliação.

Os diretores das subsecretarias de De-
senvolvimento Institucional, de Orça-
mento e Finanças, de Controle Interno, 
do Núcleo de Gestão Documental, da 
Secretaria Administrativa, além da STI, 
se reuniram na semana passada para 
redefinir o processo de tramitação de diárias 
e passagens desta Corte. Sob a coordenação 
da Diretoria Geral, as modificações visam 
otimizar o processo, proporcionando mais 
agilidade entre a solicitação e a liberação 
das diárias e passagens. Segundo a Subse-
cretaria de Desenvolvimento Institucional, o 
novo modelo será implantado até o final de 
agosto. Entre as melhorias, está a disponi-
bilização, na Intranet, do passo a passo para 
a realização do processo e do formulário de 
solicitação de diárias e passagens. Uma nova 
reunião será realizada hoje, para definir o 
prazo de aplicação e a proposta da resolução 
que irá formalizar o novo trâmite.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) dispo-
nibilizará na intranet do TRF5, a partir de 
hoje, o link para a primeira pesquisa online 
de satisfação entre os servidores dos tri-
bunais regionais federais, em relação aos 
produtos e serviços oferecidos pelo CJF. 
Com o resultado dessa pesquisa, o Conse-
lho pretende desenvolver ações de aprimo-
ramento gerencial e de gestão, melhorando 
o atendimento aos tribunais. Os servidores 
também receberão a pesquisa por e-mail. 
No dia 7 de julho encerra-se o prazo para 
recebimento das respostas à pesquisa.

CJF disponibiliza 
link para pesquisa

TRF5 aperfeiçoa 
sistema para 
diárias e passagens

O Jornal Mural do TRF5 publicará, em bre-
ve, dicas para os usuários de Tecnologia da 
Informação. A iniciativa é da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação deste Tribunal. 
O objetivo é incutir nos usuários do TRF5 a 
cultura da segurança da informação, o que 
ajudará bastante a utilização dos recursos 
corporativos de TI de forma segura.

Segurança da Informação

Francisco 
Barros Dias

STI


