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Edifício secular da Subseção Judiciária de Goiana é requalificado

Leonardo Carvalho participa de 
seminário do CNJde Outubro

SEGUNDA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

Gestão de conflitos

A beleza do “Casarão das Sete 
Janelas”, sede da Subseção 
Judiciária de Goiana (PE), foi 
destacada ainda mais com a 
ampliação e reforma do imóvel, 
inaugurado, na manhã da última 
quinta-feira (27), pelo presidente 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, desembarga-
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Secretaria Judici-
ária (SJ) do Tri-

bunal Regional Federal  
da 5ª Região – TRF5 
promoveu, na última 
sexta-feira  (28), uma 
capacitação para pro-
curadores e servidores 
do Ministério Público 
Federal, defensores pú-
blicos e delegados da 
Polícia Federal, visando 
a apresentar as novas 
funcionalidades do PJe, com foco 
nos processos que tramitam em 
segredo de justiça. O treinamento 
foi ministrado pela diretora da SJ, 

dor federal Manoel Erhardt, pelo 
diretor do Foro da Seção Judici-
ária de Pernambuco (SJPE), juiz 
federal Frederico Azevedo, e pela 
diretora da Subseção Judiciária de 
Goiana, juíza federal Flávia Dan-
tas. A solenidade foi prestigiada 
por juízes federais, membros do 
Ministério Público Federal, advo-

Telma Motta, e pela diretora do 
Núcleo do Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe), Sandra Bowman.  A nova 
ferramenta trouxe melhorias no 

TRF5 apresenta funcionalidade do PJe 
para processos em segredo de justiça
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controle de segredos 
do processo. No painel 
de acesso aos docu-
mentos no PJe, utiliza-
do por procuradores, 
defensores e delega-
dos, será possível fazer 
um controle de forma 
mais efetiva. O usuário 
pode, por exemplo, 
determinar quem po-
derá visualizar o docu-
mento e quem poderá 

atuar no processo, sem o auxílio do 
Tribunal e sem precisar migrar para 
outros sistemas.

gados, pela superinten-
dente do Instituto do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional 
(IPHAN), Renata Borba, 
servidores da SJPE e au-
toridades do município 
de Goiana. Leia mais: 
www.trf5.jus.br

O desembargador federal Leo-
nardo Carvalho participou, na 
última quarta-feira (26/09), do 
Seminário de Aproximação Ins-
titucional para Mediação Judi-
cial, promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), em Brasília. O evento foi 
realizado para discutir formas 
de expandir a quantidade de 

O treinamento em 
Desenvolvimento 
Gerencial, com o 
instrutor Ricardo 
Perez Nuckel, es-
pecialista da Orga-
nização das Na-
ções Unidas (ONU) e do Conselho 
da Europa em negociação e gestão 
de conflitos, foi encerrado na se-
mana passada. Foram duas turmas, 
com quatro encontros para cada 
uma. A capacitação foi bem avalia-
da pelos servidores participantes, 
que ocupam cargos de chefia no 
TRF5. “Aprendemos, sobretudo, a 
escutar, a ter um pouco mais de 
empatia, a compreender a posi-

mediadores e conciliadores no 
País, a fim de reduzir o número 
de conflitos que chegam ao Po-
der Judiciário. O presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do CNJ, ministro Dias Toffoli, o 
corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, e o 
presidente do Conselho Federal 
da OAB, Claudio Lamachia, parti-
ciparam do evento.

ção do outro 
e a lidar com 
situações que 
demandam um 
investimento 
maior da gente, 
tanto pessoal 

quanto profissional. Acredito que 
a gente deveria sair desse curso 
multiplicando as informações”, res-
saltou Sídia Lima, diretora da Sub-
secretaria de Controle Interno. (+) 
Leia mais: www.intranet.trf5.gov.br


