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Programa de estágio de nível médio completa 20 anos 

de Agosto

SEGUNDA

Comitê de Gestão Estratégica debate 
desempenho no cumprimento de metas

Comitê de Gestão 
Estratégica Regio-

nal da Justiça Federal 
na 5ª Região (CGER) se 
reuniu, na última quin-
ta-feira (17), no Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Coorde-
nada pelo presidente da 
Corte, desembargador 
federal Manoel Erhar-
dt, a reunião teve como objetivo 
acompanhar, debater e avaliar o 
desempenho da Região nas me-
tas estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Em 
paralelo, foram discutidos planos 

Execuções fiscais 
no PJe

Aniversariantes

O Programa de Estágio de Nível 
Médio do TRF5 completou, on-
tem (20), 20 anos de existência. 
A data não poderia passar em 
branco, afinal, os jovens são es-
senciais à rotina diária do Tribu-
nal. Atualmente, 60 estudantes 
participam do programa, por 
meio do qual não só aprendem 

de ação, tanto na área judiciária 
quanto administrativa, para moti-
var ações vinculadas à estratégia 
da Justiça Federal, qualificar os 
processos internos e alcançar as 
metas especificadas. 

Maria Etelvina Natário Tedim de Sá Leite
Núcleo de Assistência à Saúde

Judiciário e economia

como funciona o TRF5 e o Poder 
Judiciário, mas também têm a 
oportunidade de conhecer a roti-
na do serviço público. De acordo 
com a supervisora do programa, 
Sônia Paes, o estágio atende a 
adolescentes (de 16 a 17 anos e 
11 meses) de escolas públicas, 
cuja renda familiar não ultrapassa 

dois salários mínimos. 
Além disso, o estágio 
é um importante meio 
de inserção do jovem 
no mercado de tra-
balho. Entre os quase 
840 adolescentes que 
tiveram a oportunidade de desen-
volvimento pessoal e profissional, 

CGER – O Comitê 
de Gestão Estraté-
gica Regional foi 
formado em 2016, 
em cumprimento à 
Resolução Nº 313, 
de 22/10/2014, do 
Conselho da Justiça 
Federal (CJF), que 
dispõe sobre a estra-
tégia da Justiça Fe-

deral, cujo objetivo é desenvolver 
planos e iniciativas, até 2020, que 
garantam à sociedade uma presta-
ção jurisdicional acessível, rápida e 
efetiva.  

Nova médica no TRF5 - O Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS) rece-
beu um reforço com a chegada da 
médica Renata Simões de Vascon-
celos, que já se encontra em exer-
cício. Especialista em clínica médi-
ca, endocrinologia e metabologia e 
com experiência em perícias médi-
cas, ela vai atuar em programas de 
medicina preventiva do TRF5, na 
realização de exames periódicos e 
participação em perícias. 

a maioria escolheu a profissão 
de advogado.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
compôs a mesa do Simpósio “O 
Judiciário e a preservação da ativi-
dade econômica e das empresas”, 
que foi realizado sexta-feira (18), no 
auditório do empresarial JCPM. Na 
ocasião, o magistrado fez a sauda-
ção ao ministro Paulo de Tarso San-
severino (STJ), que proferiu palestra 
sobre “A alienação fiduciária ou 
garantia real de bens de terceiros e 
sua concursalidade e classificação 
na lista de credores”. Compunham 
a mesa, ainda, o advogado Gusta-
vo Ramiro e o juiz de Direito Luiz 
Mário Moutinho. A programação 
fez parte do “CBN Debate: O Judi-
ciário e a Preservação da Atividade 
Econômica e das Empresas”.

A diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e a servidora Sandra 
Valença Bouwman, apresentam, 
hoje (21), em Natal/RN, o flu-
xo automatizado das execuções 
fiscais no Pje para magistrados 
e servidores das varas fiscais da 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN).

(+) Saiba mais sobre o programa na edição nº 9 
da Revista Argumento [junho de 2015], disponível 
na Divisão de Comunicação (impressa) e no menu 
“Imprensa”, no site do TRF5: www.trf5.jus.br. 


