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PERMUTA

Sessão da TRU julga 27 incidentes de 
Uniformização de Jurisprudência

Correição nos processos eletrônicos 
da SJPE

Responsabilidade 
social no Judiciário 

O

de Outubro7
TERÇA

Servidores do TRF5 participam de palestra 
sobre gestão do tempo e qualidade de vida

Aniversariantes
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Informática
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Programa de Qualidade 
de Vida do TRF5(QVT) 

promoveu, ontem, na Sala 
das Turmas, palestra sobre 
o tema “Gestão do tempo 
e qualidade de vida: fatores 
para a redução do estresse 
na vida pessoal e profissio-
nal”, ministrada pela psicó-
loga clínica e organizacional 
Suely Mendonça. Aberto 
pelo diretor da Subsecreta-
ria de Pessoal do Tribunal, Onaldo 
Mangueira, o evento teve como 
propósito gerar uma reflexão so-
bre uma queixa antiga: o tempo 
disponível não é suficiente, e não 

dar conta de resolver tudo gera 
culpa nas pessoas. A psicóloga 
disse que pessoas preocupadas 
com o futuro costumam ter crises 
de ansiedade. O que fazer para 

lidar com a questão? A 
palestrante recomenda que 
reconsiderem, replanejem 
e reorganizem suas ativi-
dades, reestabelecendo 
prioridades, adequando  o 
grau de importância, re-
pensando urgências. As 
questões práticas de como 
encontrar uma saída serão 
trabalhadas pela palestran-
te durante um workshop 

sobre como gerenciar o tempo e 
reduzir o estresse, que será reali-
zado amanhã (8/10), no TRF5, com 
30 servidores sorteados ao fim da 
exposição de Suely Mendonça.

A Turma Regional de Unifor-
mização (TRU) dos Juizados 
Especiais Federais (JEFs) da 5ª 
Região se reuniu, ontem (6/10), 
na sede do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
sob a presidência do coorde-
nador dos JEFs, desembarga-

dor federal Lázaro Guimarães. 
Participaram do julgamento os 
juízes federais Sérgio Wanderley 
de Mendonça, Almiro José Le-
mos, Newton Fladstone Barbosa, 
Jorge André de Carvalho, José 
Batista de Almeida Neto, Paula 
Emília Moura, Fernando Escriva-

A equipe da 
Corregedoria 
do TRF5 ini-
ciou, ontem, 
a correição 
em 800 pro-
cessos eletrô-
nicos da Se-
ção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE) - dos quais 
357 são do Processo Judicial 

Os interessados em participar da 
Consulta Pública sobre a minuta 
de resolução do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), destinada a 
mensurar e consolidar as ações 
socioambientais no Poder Judiciá-
rio, podem encaminhar sugestões 
até hoje (7/10). A minuta visa à 
criação de unidades ou núcleos 
socioambientais nos tribunais e 
conselhos da Justiça. As suges-
tões para a proposta de resolução 
devem ser enviadas através do e-
-mail: consultapublica@cnj.jus.br.

A servidora Josefa de Lima Ferreira, do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios (TJDFT), deseja permu-
tar com servidores do TRF5 ou das 

seções e subseções judiciárias da 5ª 
Região. Os interessados devem entrar 
em contato pelos telefones (81) 9972-
3918 e (81) 3425-9736 ou pelo e-mail 

josefa@trf5.jus.br

Eletrônico 
(PJe)  e 443, 
do Sistema 
Creta -, em 
31  varas 
federais, 
sendo 18 da 
capital e 13 
do interior. 

Os trabalhos serão concluídos no 
próximo dia 15/10.

ni Stefaniu e 
Bianor Arruda. 
Os magistra-
dos julgaram 
27 incidentes 
de Uniformi-
zação de Ju-
risprudência. 


