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Aniversariantes

Magistrados participam de capacitação com foco em desenvolvimento de liderança

Curso

Corregedoria Geral da Justiça Federal apresenta 
relatório da inspeção no TRF5 

“Descobrir o líder adormecido”: 
este é um dos objetivos do mó-
dulo “Explorando as fronteiras 
da liderança”, que faz parte do 
Curso presencial “Programa de 
Desenvolvimento de Liderança 
para Magistrados”, promovido 
pela Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região – Esmafe do 

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. A capacitação teve 
início ontem (6/08), pela manhã, 
no Empresarial Rio Mar Trade 
Center, com o primeiro módulo, 
num total de três, sendo concluí-
do hoje (7/08). “Para o juiz fazer a 
equipe produzir, ele precisa lide-
rar, estar à frente da equipe. Ele 

corregedor-geral 
da Justiça Fe-

deral, ministro Raul 
Araújo, apresentou, 
ontem (6/08), durante 
sessão do Conselho 
da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília, o 
resultado da inspeção 
realizada no Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, no período de 
19 a 23 de março deste ano. O 
relatório aprovado traz um diag-
nóstico da atuação do TRF5 sob 
quatro aspectos: distribuição, 
produtividade, tramitação ajustada 
e conclusão de feitos. A propor-

ção entre o número de processos 
distribuídos e julgados apresentou 
melhoria de 79% para 85%, em 
relação ao ano anterior. A convo-
cação de juízes federais para auxi-
liar no julgamento das ações, em 
atendimento a uma determinação 

constante do relatório da 
inspeção de 2016, foi cita-
da como boa prática. Além 
disso, ressaltou-se o desen-
volvimento, nos últimos dois 
anos, da nova ferramenta 
de Business Inteligence – BI, 
com dados estruturados e 
relatórios estatísticos inteli-
gentes.
Boas práticas – O diag-

nóstico faz menção, também, a 
outras boas práticas encontradas 
no TRF5, como as ações de res-
ponsabilidade socioambiental, 
dentre elas, a destinação do lixo 
reciclável produzido pelo TRF5, a 
fim de apoiar a manutenção da 

não pode se isentar dessa 
responsabilidade de líder. 
Se ele só julga, não exis-
te uma ponte, não existe 
conexão de confiança en-
tre o líder e sua equipe”, 
ressaltou Jorge Menezes, 
instrutor da capacitação e pesqui-
sador especializado no desenvol-

vimento de competências para 
liderança.

Orquestra Crescendo na Harmo-
nia, e a doação de cestas básicas 
para a Comunidade do Pilar. Res-
salta, ainda, o programa de visitas 
ao Tribunal, tanto de universitários 
como de estudantes de nível mé-
dio, integrantes do projeto “Aulas 
de Cidadania”. A avaliação ainda 
menciona as melhorias realizadas 
nos serviços oferecidos pela Secre-
taria Judiciária do Tribunal, como 
o Sistema de Gerenciamento de 
Convênios e o agendamento de 
sustentação oral por videoconfe-
rência. O Gabinete da Conciliação 
também foi destacado, em virtu-
de da implantação da ferramenta 
“Quero Conciliar”.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 solicita doações 
de revistas publicadas em 2018, 
para disponibilidade na sala de 
recepção daquela unidade. Os 
interessados em contribuir com 
os periódicos devem se dirigir 
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Tem início hoje (7), no Auditório 
Ministro Pedro da Rocha Acioli, no 
edifício-sede da Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL), o Curso de Comba-
te à Corrupção e à Lavagem de Di-
nheiro. O evento, que é promovido 
pela Escola da Magistratura Federal 
da 5ª Região – Esmafe, em parceria 
com o Departamento de Recu-
peração de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional da Secretaria 
Nacional de Justiça e com o Núcleo 
da Esmafe em Alagoas e a JFAL, se-
gue até a próxima sexta-feira (10).

ao NAS, no térreo da expansão 
do TRF5. Mais informações pelo 
ramal 9296.

Abertura da inspeção,
realizada em março/2018


