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Subseção Judiciária de Patos completa 
um ano de funcionamento

Convênio

Sessões da TR de Sergipe são transmitidas 
em tempo real, pelas redes sociais

Os juízes federais Joana Carolina 
Lins Pereira (SJPE) e Marco Bruno 
Miranda Clementino (SJRN) e o 
coordenador da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 
(ESMAFE), Luiz Albuquerque, 

estão em Brasília, onde participam, 
até hoje, da reunião dos Comitês 
de Aperfeiçoamento e de Pesqui-
sa, Editoração e Intercâmbio do 
Conselho das Escolas de Magis-
tratura Federal (CEMAF). O encon-

tro, que teve início ontem, trata 
sobre a elaboração do plano 
de metas do Plano Nacional de 
Aperfeiçoamento (PNA) e es-
tratégias de acompanhamento, 
entre outros assuntos. 

Desde a última sexta-feira 
(24/05), as sessões ordinárias da 
Turma Recursal (TR) dos Juiza-
dos Especiais Federais de Sergi-
pe estão sendo transmitidas em 
tempo real, por meio das redes 
sociais da Seção Judiciária de 
Sergipe (SJSE). A iniciativa, pio-
neira na Justiça Federal da 5ª Re-

gião, tem o objetivo de otimizar 
os serviços prestados ao jurisdi-
cionado. A próxima reunião da 
TR de Sergipe acontece hoje, a 
partir das 9h. Os interessados 
podem acompanhar o julga-
mento pelo Facebook e Twitter 
(@JFederalSE). Mais informa-
ções: www.jfse.jus.br.

A Subseção Judi-
ciária de Patos, na 
Paraíba (14ª Vara 
Federal), come-
morou, sexta-feira 
passada (24/05), o 
seu primeiro ano 
de funcionamento 
com resultados positivos nas áre-
as sociais e econômicas da região. 
Atuando com competência comum 
e como Juizado Especial Federal Ad-

junto, a 14ª Vara 
Federal proferiu 
5.152 sentenças 
e pagou cerca de 
R$ 14.000.000 em 
RPVs, impactando 
de maneira muito 
positiva a econo-

mia local. A Vara atende a uma po-
pulação que engloba 48 municípios 
do Sertão da Paraíba, totalizando 
mais de 460.000 habitantes.

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal no Estado de Per-
nambuco (Asserjufe) comunica aos 
associados que firmou convênio 
com a SulAmérica e está oferecen-
do um pacote de vantagens para o 
servidor. De acordo com o diretor 
executivo da Asserjufe, Airon Cor-
deiro Galvão, a SulAmérica oferece 
condições diferenciadas ao asso-
ciado na contratação de qualquer 
tipo de seguro oferecido pela em-
presa (residencial, auto, educapre-
vi, vida e acidentes pessoais), além 
de um sorteio de R$ 5 mil pela 
Loteria Federal. Mais informações 
com Cristiane, pelo ramal 9581.

administrador e consul-
tor de empresas Karim 

Khoury, da Acordo Treina-
mento e Desenvolvimento, 
ministrou ontem (27) uma 
palestra para mais de 100 ser-
vidores do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
sobre o papel do líder, estilos  
de liderança, resolução de 
conflitos, entre outros assun-
tos dentro do tema “Lideran-
ça é uma questão de atitude”. O 
palestrante destacou os desafios 
que o gestor pode enfrentar, como 
problemas na comunicação e con-
flitos a serem resolvidos. Para o 
consultor, não existe um modelo 
ideal de liderança. Ele antecipou 
que, no curso que será ofereci-

do posteriormente pelo Tribunal, 
serão abordados os diversos esti-
los de líder: comandante, visioná-
rio, democrático, treinador, entre 
outros. “Cada um tem o seu lado 
positivo e negativo”, destacou, afir-
mando ainda que “o papel do líder 
não é dar o peixe e, sim, ensinar a 

pescar”. 
Comunicação - Para Khoury, 
70% dos conflitos nas empre-
sas são decorrentes de pro-
blemas de má comunicação. 
“A comunicação envolve pa-
lavras, gestos e tom de voz. 
Os gestos (55%) são mais im-
portantes do que as palavras 
(7%) e o tom de voz (38%). 
Uma boa comunicação, que 
influencia as pessoas, tem 

que ter respeito nas palavras, nos 
gestos e no tom da voz”. O pales-
trante enfatizou que a crítica deve 
gerar aprendizado e não humilha-
ção. Khoury falou da importância 
da assertividade na comunicação, 
o que significa comunicar-se de 
maneira clara, segura e respeitosa.


