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Dia da Secretária

Sistema do CJF cadastra 
imóveis da Justiça Federal 

TRF5 cria Comissão 
de Segurança  
Permanente 

CNJ quer saber o grau de satisfação dos usuários da Justiça 

Comitê acerta últimos detalhes para  
a II Olimpíada da JF 

écnicos da área de admi-
nistração predial da 5ª Re-
gião e um representante do 

Conselho da Justiça Federal (CJF) 
se reúnem hoje, na Esmafe5, para 
apresentar a 
nova versão do 
programa CADI-
-JUS, sistema 
recém-implanta-
do pelo CJF para 
cadastrar todos 
os imóveis da 
Justiça federal, 
possibilitando 

o registro das condições físicas 
e legais dos mesmos. Todos os 
imóveis - próprios, cedidos, alu-
gados e de uso deste Tribunal e 
das seções e subseções Judiciá-

rias da 5ª Re-
gião - deverão 
ser cadastra-
dos até o dia 
28/10, confor-
me determina 
o ofício/PR nº 
2011020384, 
datado de 
29/08/11.

O TRF5 criou a Comissão de Se-
gurança Permanente, que tem a 
missão de elaborar o plano de 
proteção e assistência aos juízes 
em situação de risco, tanto do 
TRF5, como das seções judiciárias 
vinculadas. A instalação da Co-
missão atende à Res. nº 104, de 
6/04/2010, do CNJ. Presidida pelo 
desembargador federal Luiz Alber-
to Gurgel, a Comissão é composta 
pelos juízes federais Ivan Lira e 
Tiago Antunes de Aguiar.

Contagem regressiva 
para a II Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª 
Região, que será rea-
lizada de 7 a 9/10. O 
Comitê Olímpico Re-
gional definiu ontem os 
últimos detalhes para a 
realização das competi-
ções, que reunirão 494 
atletas - 63 a mais em relação ao 
ano passado. As modalidades que 
abrem a Olimpíada na sexta-feira 
(7/10), a partir das 14h, no Círculo 
Militar do Recife, são futsal femini-
no, tênis masculino e basquete (fe-
minino e masculino). Magistrados, 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realiza até hoje a 1ª Pes-
quisa de Clima Organizacional e 
de Satisfação da Justiça Brasilei-
ra. O estudo tem a finalidade de 
mapear os desafios do Poder Ju-
diciário, identificados por magis-
trados, servidores e usuários da 
Justiça, além de colaborar para 

o fortalecimento dos compromis-
sos firmados pela Justiça Federal. 
A diretora da Secretaria Admi-
nistrativa, Sorária Caio, ressalta a 
importância da pesquisa para a 
qualidade dos serviços prestados 
pela Justiça, além da melhoria das 
condições de trabalho.  Devido 
a isso, solicita a contribuição dos 

servidores do TRF5, bem como dos 
diretores de Secretaria Administra-
tiva das seções judiciárias vincula-
das, no sentido de responder aos 
questionários, disponibilizados no 
site do CNJ: www.cnj.jus.br.
Problemas - O CNJ avisa que se 
houverem dificuldades no preen-
chimento do formulário, a pes-

quisa deverá ser respondida 
vinculando-se diretamente ao 
tribunal, sem precisar clicar no 
+ que detalha a estrutura do 
órgão. Caso as dificuldades 
persistam, o usuário deve con-
tatar a TI do CNJ: (61) 2326-
5454 ou g-atendimento.ti@cnj.
jus.br.

servidores e estagiários do TRF5 e 
das seções judiciárias da 5ª Região 
poderão conferir a tabela com a 
programação esportiva a partir do 
dia 4/10, clicando no banner da II 
Olimpíada, disponível no Portal do 
TRF5 e na intranet do Tribunal.


