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O

Erhardt prestigia campanha de adoção do TJPE

de Novembro

QUARTA

Reunião do CGER avaliou cumprimento 
de metas do TRF5

Comitê de Gestão Estratégica 
Regional reuniu-se, ontem 

(28), para analisar o cumprimento 
das Metas Nacionais da Justiça Fe-
deral, relativas à 5ª Região. Os da-
dos apresentados são resultado do 
levantamento realizado até o mês 
de outubro deste ano. O presiden-
te do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, iniciou a 
reunião comentando sobre a con-
quista do Selo Justiça em Núme-
ros, categoria Ouro, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). A pre-
miação alcançada pelo TRF5 acon-
teceu no último dia 20. Um dos 
pontos debatidos na reunião foi o 
cumprimento do Plano de Logísti-
ca Sustentável, da Justiça Federal. 
Entre as metas a serem alcançadas, 
a redução de 15% do consumo de 
papel até 2020, bem como a dimi-
nuição, até 2020, do consumo de 
energia em 2% ao ano em relação 
ao ano anterior. Também foram 
apresentados números relativos a 
oito metas relacionadas à produ-
tividade, celeridade, conciliação, 
entre outras.

Prestação pecuniária

Reuniões – Uma das propostas 
sugeridas por Manoel Erhardt é de 
que aconteçam reuniões mensais 
entre a coordenação dos Juizados 
Especiais Federais, a Corregedoria-
-Regional e a Divisão de Gestão 
Estratégia e Estatística, com o obje-
tivo de uniformizar as informações 
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Seminário

Pesquisa de clima Aniversariantes
Ayro Luiz Ramos dos Santos
Gabinete Des. Fed. Lázaro Guimarães 
Seyna Régia Ribeiro de Souza
Gabinete da Revista
Soraya Maria Portugal de Oliveira
NDRH

Foi lançada, ontem (28), a Cam-
panha “Adote - adotar é saber 
deixar alguém te amar”, promo-
vida pelo Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE), Assembleia 
Legislativa (Alepe) e Governo do 
Estado, com o objetivo de incen-
tivar a adoção e esclarecer a so-

ciedade sobre o assunto. O evento 
foi prestigiado pelo presidente 
do TRF5, desembargador fede-
ral Manoel Erhardt. A solenidade 
aconteceu no Palácio da Justiça e 
contou também com a presença 
do presidente do TJPE, desem-
bargador Leopoldo Raposo, e do 

coordenador da Infân-
cia e Juventude do TJPE, 
desembargador Luiz 
Carlos Figueiredo. Esti-
veram presentes, ainda, 
o governador Paulo 
Câmara e o deputado 
Guilherme Uchoa.

do TRF5 que serão disponibilizadas 
ao CNJ e buscando promover um 
melhor desempenho do Tribunal. 
“Vamos elaborar um calendário de 
reuniões para o próximo exercício, 
visando alinhar as nossas informa-
ções”, sugeriu. O encontro deve 
acontecer já nesta quinta-feira (30). 

Encerra amanhã (30) o prazo para 
responder à 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.
intranet.trf5.gov.br). Não é neces-
sária a identificação dos partici-
pantes, que responderão ques-
tões relacionadas ao seu órgão. 
Dúvidas podem ser encaminha-
das ao e-mail sepoge@cjf.jus.br.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) está com inscrições abertas, 
até amanhã (30), para programa 
de destinação de recursos prove-
nientes de prestação pecuniária, 
relativa ao cumprimento de pena 
ou medida alternativa. As ins-
crições devem ser feitas na 36ª 
Vara (na sede da JFPE, no bairro 
do Jiquiá). O edital com todas as 
informações sobre a seleção está 
disponível no site (www.jfpe.jus.br). 
Com informações da JFPE.

O servidor Marcos Netto, assessor 
do Gabinete do desembargador 
federal Paulo Roberto de Olivei-
ra Lima, foi um dos palestrantes 
do I Seminário Pernambucano da 
Associação Brasileira de Direito 
Processual (ABDPRO), realizado 
no último dia 22, na Universidade 
Católica de Pernambuco (Unicap). 
Marcos, que também é professor 
universitário, participou dos deba-
tes sobre “Processo nos Tribunais”. 
Ele é, ainda, membro ABDPRO, 
que promoveu o evento em parce-
ria com o Programa de Pós-Gradu-
ação da Unicap.


