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Sessão da TRU aprecia 58 Incidentes de Uniformização de Jurisprudência

de Novembro

TERÇA

Diretores do TRF5 se reúnem para 
elaborar PDTI e Plano de aquisições 2018

iretores de Tecnologia da 
Informação (TI), gestores de 

infraestrutura e gerentes de pro-
jetos das Seções Judiciárias da 5ª 
Região (Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Sergipe) participam, até amanhã 
(29), do Encontro dos Gestores de 
TI da 5ª Região. Na oportunidade, 
também acontece a Reunião do 
Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação. O objetivo é consoli-
dar a elaboração do Plano Diretor 
de TI (PDTI)/2018-2020, além do 
Plano de Aquisições para o ano de 
2018. Durantes os encontros, os 
servidores irão analisar as princi-
pais demandas dos usuários in-
ternos e externos da 5ª Região e, 
a partir daí, planejar as iniciativas, 
projetos e ações para os próximos 
anos. Quem coordena os traba-
lhos é a diretora de TI do TRF5, 
Fernanda Montenegro, que falou 
sobre a importância do evento. 
“Diante das restrições orçamentá-
rias e de recursos humanos, temos 
que trabalhar de forma regiona-
lizada, para maximizar os meios 
disponíveis em toda a 5ª Região, 

Reunião do CGER 
acontece hoje

de modo a melhorar os serviços 
de TI. Além disso, buscamos pro-
jetos de inovação que tragam uma 
melhor prestação jurisdicional”, 
informou. 
Aprovação - Tanto o PDTI quanto 

Transmissão 
do Pleno

Aniversariantes

Ministro 
Reynaldo Soares da Fonseca

STJ
Valdenice Maria de Sousa
Subsecretaria de Administração Predial
Camila Florêncio da Silva 
Seção de Arquivo

O coordenador-regional dos 
Juizados Especiais Federais (JEFs) 
na 5ª Região, desembargador 
federal Élio Siqueira, presidiu, na 
tarde de ontem (27), a sessão de 
julgamento da Turma Regional de 
Uniformização de Jurisprudência 
dos JEFs da 5ª Região (TRU), rea-

lizada no Pleno do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5. 
Na ocasião, foram apreciados 58 
processos, dentre eles, agravos 
contra decisão da Presidência da 
TRU, que inadmitiu o pedido de 
uniformização, e os incidentes de 
Uniformização de Jurisprudência 

admitidos na origem 
e pela TRU, sobre 
diversas matérias. 
Participaram os juízes 
federais das Turmas 
Recursais da 5ª Re-
gião. A próxima sessão da TRU 
dos JEFs da 5ª Região está prevista 

o Plano de Aquisições 2018 serão 
analisados pelo Comitê de Go-
vernança de Tecnologia da Infor-
mação e, em seguida, aprovados 
pelo Comitê de Gestão Estratégica 
Regional, no âmbito da 5ª Região. 

Cejusc do TRT6 - O presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, participou, on-
tem (27), da inauguração de mais 
um Centro Judiciário de Métodos 
Consensuais de Solução de Dis-
putas (Cejusc) do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 6ª Região. 
O evento aconteceu no Fórum 
Trabalhista do Recife, localizado 
na Avenida Mascarenhas de Morais, 
na Imbiribeira. O principal objetivo 

Devido à instalação do novo sis-
tema de transmissão ao vivo pela 
Intranet do TRF5, não será possível 
acompanhar a sessão do Pleno 
desta quarta-feira (29). O serviço 
visa melhorar a transmissão ao 
vivo, que passará a contar com 
resolução em HD e som digital.

do Cejusc é promover atividades 
conciliatórias na Justiça do Trabalho.

Acontece hoje (28), às 9h, na Sala 
do Conselho de Administração do 
TRF5, a reunião do Comitê de Ges-
tão Estratégica Regional (CGER), 
no âmbito da 5ª Região. O comitê 
é composto por seis membros: o 
presidente do TRF5, o corregedor-
-regional, o coordenador dos 
Juizados Especiais Federais, o 
diretor da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região, os diretores 
de foro das Seções Judiciárias de 
Pernambuco, Paraíba e Alagoas e 
o diretor-geral do Tribunal. Dentre 
as principais atribuições do Comitê 
estão elaborar políticas, diretrizes 
e recomendações para o aper-
feiçoamento da Justiça Federal e 
aprovar metas e iniciativas estraté-
gicas da Região.

para ocorrer no dia 9 de abril do 
próximo ano, no TRF5. 


