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S
Novas aquisições da 
Biblioteca do TRF5

TRF5 firma acordo de cooperação técnica com o TRF4

Posse

de Agosto

SEGUNDA

Rogério Fialho participa do II Fórum 
Nacional de Conciliação e Mediação 

Aniversariantes

Juíza Federal Emanuela 
Mendonça Santos Brito

SJPB – Campina Grande

Paulo Roberto Galvão de Araújo
Núcleo de Licitações
Jasiel Maranhão de Barros
Divisão de Protocolo e Distribuição
José Luiz Farias da Silva
Gab. Des. Fed. Élio Siqueira Filho

Aproveitando a es-
tada em Florianópo-
lis, o presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Rogério 
Fialho Moreira, vai 
assinar um acordo 
de cooperação técnica para uso 
do Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI) do TRF4, platafor-
ma de gestão documental total-
mente criada e desenvolvida por 

servidores da Justiça 
Federal na 4ª Região. 
O SEI permite transferir 
toda a gestão de pro-
cessos administrativos 
para o meio eletrônico, 
realizando virtualmen-

te a tramitação de expedientes, 
desde a criação, edição, assinatura, 
até o armazenamento. O SEI vai 
funcionar em paralelo ao Fluxus 
para os novos processos e docu-

mentos, uma vez que o sistema 
adotado pelo TRF5 não tem mais 
possibilidade de expansão. A ex-
pectativa é de que a implantação, 
que inclui customização e treina-
mento, ocorra a partir de janeiro 
de 2017. A plataforma já é adota-
da por mais de 60 órgãos públi-
cos do país, entre eles o Supre-
mo Tribunal Federal, o Superior 
Tribunal de Justiça e o Conselho 
Nacional de Justiça.

Centro de Conciliação - A 
Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) passou a contar com 
um Centro de Concilia-
ção. O presidente do TRF5, 
Rogério Fialho Moreira, o 
diretor do Foro da JFAL, juiz 
federal Frederico Wildson 
Dantas, e o coordenador 
dos Juizados Especiais 
Federais de Alagoas, juiz 
federal Sérgio de Abreu Bri-
to, inauguraram o espaço na última 
quinta-feira (25/08), na sede da JFAL. 
Na sexta-feira (26), ainda em Ala-

erá aberto hoje, às 14h, em 
Florianópolis/SC, o II Fórum 

Nacional de Conciliação e Media-
ção – Fonacon. O evento está sen-
do promovido até esta quarta (31), 
pela Associação dos Juízes Federais 
do Brasil – AJUFE, com a participa-
ção magistrados de todos os Esta-
dos e representantes do Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal 
de Justiça e dos Tribunais Regionais 
Federais. O presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, Rogério Fialho, está entre 
os presentes. A palestra inaugural 

abordará “O CPC/2015 
e os métodos de re-
solução de conflitos 
– Desafios da Justiça 
Federal no enfrenta-
mento da nova legis-
lação”. Entre os deba-
tedores o juiz federal 
da Seção Judiciária de 
Pernambuco, Frederico 
Azevedo.
Destaque – Amanhã, 
o TRF5 terá a oportunidade de 
apresentar a experiência exitosa da 
5ª Região no âmbito da concilia-

ção. Os palestrantes serão os juízes 
federais Dartanhan Vercingetórix 
(JFCE) e Gisele Leite (JFRN).

O vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Roberto 
Machado, deu posse, na última 
quarta (24/8), ao juiz federal Marcos 
Antonio Mendes de Araújo Filho, 
promovido de substituto a titular. O 
magistrado assume a 8ª Vara Fede-
ral da Seção Judiciária da Paraíba, 
sediada na cidade de Sousa (PB).

A Biblioteca do TRF5 está expondo 
as novas aquisições do seu acervo. 
São mais de 900 novos  livros, entre 
os quais, a obra recentemente lan-
çada pelo desembargador federal 
Edilson Nobre, “Direito Administra-
tivo Contemporâneo: Temas Fun-
damentais”.  Embora as novidades 
da Biblioteca estejam em processo 
de catalogação, os interessados 
que desejarem fazer empréstimo 
devem procurar uma bibliotecária 
e manifestar o interesse, para que 
a conclusão da catalogação do 
livro possa ser agilizada. Como as 
obras já foram pré-catalogadas, 
elas estão disponíveis para consulta 
no link da Biblioteca na Internet. O 
acervo total contém 14.215 livros.

goas, Fialho inaugurou o anexo do 
prédio sede da Subseção Judiciária 
de Arapiraca.


