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Magistrados discutem formas de 
ampliar reconhecimento

+ Leia mais no 
Portal do TRF5: 
www.trf5.jus.br

Servidores da JFPE solidários com 
as crianças portadoras de câncer 

CJF pretende adotar projeto Audiência por Videoconferência 
em toda a Justiça Federal

Justiça Federal no Ceará e Caixa 
realizam mutirão de conciliação 

Ministra Rosa Maria Weber 
STF

Juiz Federal Orlan  
Donato Rocha
SJRN

Jefferson F. de Albuquerque
Divisão de Distribuição

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 sediou 
ontem (1/10) o Encontro 

Regional Nordeste do Programa 
“Valorização dos Magistrados: Juiz 
Valorizado, Justiça Completa!”, 
coordenado pela Comissão Per-
manente de Eficiência Operacional 
e Gestão de Pessoas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), presi-
dida pelo conselheiro José Lúcio 
Munhoz. Ao longo do dia, mais de 
80 magistrados e diretores de co-
municação se reuniram com o pro-
pósito de debater formas de valo-
rizar o magistrado e o Judiciário, 
transformando a imagem pública 

que se tem sobre os mesmos. 
“Nós, magistrados, somos ser-
vidores públicos. Somos uma 
categoria comum. Mas uma 
categoria comum que tem 
algo especial que precisa ser 
mostrado e valorizado. E essa 
é a grande dificuldade que 
temos de enfrentar”, avaliou 
o presidente do TRF5, Paulo 
Roberto de Oliveira Lima. 
Propostas - Durante a tarde, o 
evento acolheu grupos de discus-
são em torno de quatro temas: 
“Mecanismos de suporte e apoio 
ao trabalho judicial”, “Formação 
ética e teórico-prática dos Magis-

trados e os fins da Justiça”, “A vi-
são do Judiciário e a figura pública 
do Magistrado pela sociedade” e, 
por fim, “Comunicação dos Tribu-
nais e Magistrados com a socieda-
de”. As propostas elencadas pelos 
grupos foram levadas ao Pleno e 

sugestões como definição 
de uma estrutura mínima de 
servidores para as unidades 
judiciais, oferta de vagas nos 
cursos promovidos pelas 
escolas judiciais para outros 
segmentos da sociedade e 
fomento a mutirões foram 
aprovadas. A comunicação 
também foi um tema bas-

tante discutido pelos grupos, que 
ratificaram a importância da apro-
ximação entre Mídia e Judiciário e 
a necessidade de dar à Comuni-
cação um caráter 
estratégico dentro 
dos tribunais.

O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, assinou no último 
dia 20/09, a Portaria nº 283, que 
institui uma comissão mista, 
formada por juízes federais e 
servidores, incumbida de avaliar 
o projeto-piloto Audiência por 

Videoconferência da Justiça Fede-
ral do Rio Grande do Sul (JFRS). O 
objetivo é verificar se a proposta 
possui efetividade para ser ado-
tado no âmbito de toda a Justiça 
Federal. O projeto permite que o 
juiz realize determinadas audiên-
cias por videoconferência, para 

colher depoimento ou ouvir tes-
temunhas, sem necessidade de 
deslocamento do depoente, que 
muitas vezes reside em outra 
cidade. A proposta foi discutida 
em julho deste ano, no Fórum 
Permanente de Corregedores da 
Justiça Federal, na sede do TRF5.

Este ano, os servidores da Jus-
tiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) vão comemorar o Dia 
das Crianças com solidariedade. 
Para ajudar as crianças porta-
doras de câncer, os servidores 
estão se mobilizando para ar-
recadar leite em pó, Sustagen, 
doces e bombons (exceto cho-

colates), bonés e lenços de 

cabeça, que serão entregues ao 
Hospital de Câncer de Pernam-
buco (HCP). Quem tiver interes-
se em ajudar, deve entregar os 
produtos até o dia 5 de outu-
bro, na sede da JFPE, no Recife. 
Os organizadores da campanha 
orientam que, junto com a doa-
ção, o doador envie uma carti-
nha para as crianças.

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
e a Caixa Econômica Federal, atra-
vés da EMGEA (Empresa Gestora 
de Ativos do Governo Federal), 
estão realizando mais uma edi-
ção do Mutirão de Audiências de 
Conciliação do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). A expectati-
va do gerente de negociações da 

EMGEA, Carlos Jorge Marques da 
Silva Nemetala, é de que, durante 
o mutirão, sejam resolvidos pelo 
menos 50% dos 383 processos de 
mutuários com ações ajuizadas na 
JFCE. O mutirão do SFH acontece 
no 15º andar do edifício sede da 
Justiça Federal no Ceará, e encerra 
no próximo dia 5/10.


