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Palestra esclarece sobre o Código de Conduta e CGCC
Comitê Gestor do Código de 
Conduta (CGCC) do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5 promoveu, ontem (12), na 
Sala das Turmas Norte, palestra 
para esclarecer sobre o que estabe-
lece o Código de Conduta, instituí-
do pela Resolução Nº 147 do Con-
selho da Justiça Federal (CJF), em 
15/04/2011, bem como apresentar 
a composição e o funcionamento 
do CGCC no âmbito do TRF5. De 
acordo com o Código, não serão 
toleradas atitudes discriminatórias 
ou preconceituosas de qualquer 
natureza em relação a etnia, sexo, 
religião, estado civil, orientação 
sexual, faixa etária, condição física 
especial nem atos que caracteri-
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TRF5 e PF avaliam melhorias na integração dos sistemas PJe e ePol

zem proselitismo partidário, inti-
midação, hostilidade ou ameaça, 
humilhação por qualquer motivo 
ou assédio moral e sexual. Ao abrir 
o encontro, o presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, afirmou que o Conselho 
Nacional de Justiça tem enfatizado 
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Reunião entre a Polícia Federal 
em Pernambuco e a Secretaria 
Judiciária do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 ava-
liou, na última quarta-feira (7/03), 
as melhorias introduzidas pela 
equipe do TRF5 na integração 
entre os Sistemas Processo Judi-
cial Eletrônico (PJe) e de Gestão 
da Atividade de Polícia Judiciária 

(ePol). O encontro foi realizado no 
TRF5 e contou com a participação 
do delegado da Polícia Federal, 
Heleno Freire, da diretora da Se-
cretaria Judiciária do TRF5, Telma 
Motta, da servidora da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informa-
ção do Tribunal, Karina Gonzaga, 
e do representante da Resource, 
empresa que dá suporte ao PJe 

a importância da difusão das nor-
mas éticas no âmbito administrati-
vo. “A atuação do Comitê do Có-
digo de Conduta no TRF5 é muito 
relevante e tem todo o apoio da 
Administração para difundir as 
ideias e esclarecer dúvidas”, asse-
gurou Erhardt. Segundo o presi-

no TRF5, Igor Almeida. As 
seis seções judiciárias sob a 
jurisdição do TRF5 (Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Alagoas e 
Sergipe) foram as primeiras 
do Brasil a terem seus pro-
cessos Judiciais eletrônicos 
(PJe) integrados com o ePol. 
O  convênio para integração dos 

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) inaugurou, na última sex-
ta-feira (9), a Central de Distri-
buição, com o objetivo de unifi-
car o protocolo e a distribuição 
de processos das Varas Comuns 
e dos Juizados Especiais Fede-
rais, além de melhorar o aten-
dimento às partes, advogados e 
do público em geral. A solenida-
de de inauguração contou com 
a presença do desembargador 
federal Rogério Fialho. Na mes-
ma ocasião, o diretor do Foro da 
JFPB, juiz federal Bruno Teixei-
ra de Paiva, apresentou a nova 
Central de Perícias Médicas, que 
integra o ambiente, composta de 
duas salas de atendimento e se-
tor de espera climatizado. (Com 
informações da JFPB).

dente do Comitê, Allyson Bezerra, 
cabe ao CGCC, entre outras atribui-
ções, apurar, de ofício ou em razão 
de denúncia, condutas que possam 
configurar violação do Código de 
Conduta e, se for o caso, adotar 
providências nele previstas. Para 
Allyson, mais importante do que 
reprimir é prevenir ocorrências. O 
Código se aplica aos servidores e 
gestores do CJF e da Justiça Fede-
ral de 1º e 2º Graus.
Composição – O CGCC do TRF5 
é composto por Allyson Bezerra 
(presidente), Claudiano Abran-
tes, Artur Lopes Filho e Lindinalva 
Melo. O mandato é de três anos, 
sendo possível a recondução por 
até duas vezes. 

Segue até o dia 23/03 o prazo 
para que os estagiários de nível 
superior apresentem o compro-
vante de matrícula. O documen-
to deve ser entregue na Seção 
de Estágio de Nível Superior do 
TRF5, no térreo da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região – 
Esmafe.

dois programas foi lançado em 
agosto do ano passado, no TRF5. 


