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Predial (SIAP) deu 
início na última sexta-
-feira (24) à troca do 
sistema de sensor de 
presença da escada 
principal do edifício-
-sede do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região. A substitui-
ção começou pelo 16º 
andar e terá continuidade de 
forma decrescente, finalizando 
com o andar mais baixo. “O 
novo sistema é mais moderno 
e proporciona maior rapidez 
no disparo do sensor de pre-
sença”, atesta Vladislave Leite, 
diretor da SIAP.
Caixa de Sugestões - De acordo 
com Vladislave Leite, a substitui-
ção foi uma demanda recebida 
através da Caixa de Sugestões, 
que fica no térreo do Tribunal, e 
analisada pelo diretor-geral do 
TRF5, Marcos Netto. Mensalmen-
te, a Diretoria Geral recebe várias 

Caixa de Sugestões ajuda a    
promover melhorias no  TRF5 Amanhã (29/2), a Turma Nacional 

de Uniformização de Jurispru-
dência (TNU) dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEFs) realiza sessão 
de julgamento. A reunião acon-
tece a partir das 14h na sala de 
reuniões do 3º andar do Conse-
lho da Justiça Federal. Presidida 
pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 

Noronha, a TNU é composta por 
juízes federais provenientes das 
turmas recursais dos juizados, 
sendo dois de cada região. Os 
juízes federais Alcides Saldanha 
Lima, da Seção Judiciária do Cea-
rá, e Janilson Bezerra de Siqueira, 
da Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Norte, são os representan-
tes da 5ª Região na TNU.

TNU reúne-se amanhã em Brasília

O Núcleo sergipano da Esmafe5 
abriu inscrições para a próxima 
edição do projeto “Quinta Jurí-
dica”, que ocorrerá no dia 8/3. 
Nesta edição, o juiz federal Ro-
nivon de Aragão comanda o de-
bate sobre “Turma Nacional de 
Uniformização (TNU): compo-
sição, papel institucional e de-
cisões relevantes”. As inscrições 
são gratuitas e serão efetuadas 

pelo www.jfse.jus.br/esmafe. Os 
interessados devem ficar atentos, 
visto que só serão disponibili-
zadas 100 vagas. O evento será 
realizado a partir das 19h, no 
auditório da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – OAB, Seccional de 
Sergipe. Mais informações pelo 
telefone (79) 3216-2326, ou pelo 
endereço eletrônico: esmafe@
jfse.jus.br.

JFSE abre inscrições para o projeto 
Quinta Jurídica

O Setor de Estágio de Nível Su-
perior solicita aos estagiários de 
Nível Superior do TRF5 que apre-
sentem o comprovante de ma-
trícula no primeiro semestre de 
2012. Apesar de o prazo para a 
entrega do documento ser até o 
dia 30 de março, o Núcleo de De-
senvolvimento de Recursos Huma-
nos (NDRH) faz um alerta para que 
os estagiários observem o prazo e 
não deixem a entrega para a últi-
ma hora. Informações: 9835/9839.

Comprovante de 
matrícula 2012

A direção da Quarta Turma infor-
ma que na próxima quinta-feira, 
dia 1º de março, realizará sessão 
extraordinária às 14h, na Sala das 
Turmas no 2º andar, pavimen-
to sul. Ordinariamente, a Quarta 
Turma, composta pelos desem-
bargadores federais Margarida 
Cantarelli, Edilson Nobre e Lázaro 
Guimarães, se reúne sempre às 
terças-feiras, às 14h.

Quarta Turma

sugestões, que auto-
maticamente são distri-
buídas para os setores 
responsáveis. “É certo 
que o Tribunal já dispo-
nibiliza pela internet o 
Fale com o Presidente. 
Ainda assim, a Caixa de 
Sugestões configura um 
legítimo instrumento 

para a Adminis-
tração do Tribunal 
receber qualquer 
tipo de ponderação 
do público interno 
e externo. Em regra, 
as sugestões são 
feitas pelos usuá-
rios internos, e tem 
sido útil para a ado-

ção de certas providências, sobre-
tudo se considerarmos que não 
há necessidade de identificação 
daquele que sugere ou reclama; 
de todo modo, aos que se identi-
ficam a Administração sempre tem 
a atenção de dar um retorno pes-
soal”, esclarece o diretor geral do 
TRF5, Marcos Netto. 


