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O

TRF5 cria grupo de trabalho para elaborar projeto de comunicação visual

de Novembro

QUARTA

TRF5 e Seções Judiciárias da 5ª Região 
participam de XII Semana de Conciliação

Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) promove, 

entre os dias 27/11 e 1º/12, 
a XII Semana Nacional de 
Conciliação. Com o tema 
“Conciliar: nós concorda-
mos”, a campanha busca 
promover a conciliação e 
demonstrar que a decisão 
de conciliar é das partes 
envolvidas e só acontece se 
houver comum acordo. As 
Seções Judiciárias da Para-
íba, Rio Grande do Norte e 
Ceará seguem o calendário 
do CNJ, mas a Justiça Fe-
deral em Pernambuco (JFPE) e em 
Sergipe (JFSE) decidiram antecipar 
os trabalhos. Na primeira, as con-
ciliações tiveram início esta sema-
na e a previsão é de que sejam 

Pesquisa de clima

Élio Siqueira
participa de sessão 
da TNU na JFCE 

Com o objetivo de criar um pro-
jeto de comunicação visual para 
o edifício-sede e os anexos do 
TRF5, o Tribunal escolheu cinco 
servidores para formar um grupo 
de trabalho e iniciar os estudos 

realizadas mais de 200 audiências 
pré-processuais e processuais. Já 
a JFSE encerrou a realização de 
acordos ainda no começo do mês, 
com mais de 100 casos analisados. 

da Presidência do TRF5. O grupo é 
formado pelos servidores Ricardo 
Bouwman Filho (Secretaria Admi-
nistrativa), André Garcia e Rachel 
Hopper (Comunicação), Maluh 
Marinho Costa e Tatiana Rabello 

sobre o tema, nomeados por meio 
da Portaria nº 519/2017. O projeto 
buscará atender às diretrizes esta-
belecidas pelo Conselho da Justiça 
Federal e deverá ter aprovação dos 
diretores, das chefias de gabinete e 

Erhardt participa 
de congresso

Aniversariantes
Alzira Barros Ferreira
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho
Valdemágno Silva Torres
NDRH

Os processos que tra-
mitam no TRF5 e que 
forem alvo de concilia-
ção serão acordados 
no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc) da 
seção originária, con-
forme o Ato 717/2017, 
da Corregedoria-Regio-
nal do TRF5. 
JFAL – A Justiça Federal 
em Alagoas é a única 
seção da 5ª Região que 
não vai participar da 
Semana. Isso poderia 

soar como algo negativo, mas, na 
verdade, traduz uma boa notícia 
para o Judiciário: a JFAL está com 
todos os processos em dia, sem 
acumulações. 

Continua disponível, até o próxi-
mo dia 30, a Pesquisa de Clima 
Organizacional, promovida pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF). 
O objetivo é avaliar, adequar e 
intensificar ações de melhoria 
relacionadas à gestão de pessoas 
e dos processos de trabalho na 
Justiça Federal em todo o País. O 
formulário eletrônico está dispo-
nível para servidores e magistra-
dos na Intranet do TRF5 (www.in-

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, par-
ticipa, hoje (22), do IV Congresso 
Pernambucano do Trabalho Segu-
ro e I Congresso Pernambucano 
de Combate ao Trabalho Infantil e 
Estímulo à Aprendizagem. O even-
to contará com uma programação 
de palestras, painéis, debates e 
exposições, além de apresentação 
cultural. Entre os temas abordados 
estão “Trabalho Infantil x Educa-
ção”, “Trabalho Infantil sob a Ótica 
da Tecnologia e Inovação” e “Con-
cepção Sistêmica de Acidentes do 
Trabalho”. O Congresso, que segue 
até a próxima sexta-feira (24), tem 
início às 18h, no auditório Tabocas, 
do Centro de Convenções de Per-
nambuco.  

Abitbol (Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração Predial). 
A primeira reunião da equipe 
acontece nesta quinta-feira (23). 
Eles terão 60 dias para apresentar 
os estudos referentes ao projeto. 

tranet.trf5.gov.br). Não é necessária 
a identificação dos participantes, 
que responderão apenas questões 
relacionadas ao seu órgão. Dúvi-
das podem ser encaminhadas ao 
email sepoge@cjf.jus.br.

O desembargador federal Elio Si-
queira participa, nesta quarta-feira 
(22), da 9ª Sessão Ordinária de 
Julgamento da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Espe-
ciais Federais, que acontece na sede 
da Seção Judiciária do Ceará. Na 
ocasião, a Turma vai apreciar 423 
processos, sendo 309 em trâmite 
pelo Sistema Processual Eletrônico, 
o e-Proc, e 114 no Sistema Virtus.


