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Posse

Gestores discutem desburocratização
do Poder Judiciário



estores do Judiciário (tribunais
e conselhos), Ministério Público, Defensorias Públicas, Advocacia Pública, OAB
- Presidentes, diretores-gerais e responsáveis pela modernização e gestão estratégica vão
debater a racionalização de atos e
procedimentos administrativos no
âmbito do Poder Judiciário durante o Seminário Desburocratização
do Poder Judiciário, que será realizado na próxima quinta-feira (29),
no Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília. O encontro,

que é promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), abordará temas como custos sociais
e econômicos decorrentes da
burocracia no âmbito do Poder
Judiciário, os impactos da Lei n.º
13.726/2018 no processo judicial e
no foro extrajudicial e a criação de
uma rede de desburocratização do

A Campanha Pilares do Bem já iniciou as arrecadações de cestas básicas para mais uma ação solidária
na Comunidade do Pilar, vizinha ao TRF5. Quem
quiser contribuir pode deixar os produtos no hall de
entrada do edifício-sede do Tribunal até o dia 18/12.
Os que preferirem também podem entregar o valor
correspondente à cesta no Núcleo de Cerimonial (15º
andar), que ficará responsável pela compra dos alimentos.

Poder Judiciário.
O diretor-geral do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região – TRF5, Fábio
Paiva, está entre
os participantes
do evento.
Desburocratização – De acordo com Paiva, “a
nova legislação acaba com uma
série de formalidades consideradas desnecessárias ou ultrapassadas e o TRF5 está comprometido
em eliminar eventuais excessos de
burocracia, aprimorando, com isso,
a relação e a comunicação entre o
Poder Público e o cidadão”.

O juiz federal Francisco Glauber
Pessoa Alves, da Seção Judiciária
do Rio Grande do Norte (SJRN),
tomará posse, na próxima quinta-feira (29), como membro da
Academia Norte-Nordeste de
Professores de Processo, durante o X Encontro da Associação
Norte-Nordeste de Professores
de Processo (ANNEP). O evento,
que se encerra no sábado (1º/12),
será realizado em Teresina/PI,
com vistas a promover o debate
em torno do Direito Processual. No campo do Processo Civil,
o magistrado participa do livro
“Comentários ao CPC. Perspectivas da Magistratura”, lançado
pela editora Revista dos Tribunais.
A obra mostra uma visão apurada
do novo Código de Processo Civil
(CPC), com comentários de magistrados.

Aniversariantes
João Gabriel Barbosa Araújo
Diretoria Geral
Vânia Regina Pinto de Carvalho
Subsecretaria de Precatórios

Remoção
A servidora Júlia Relga, da Justiça Federal em Alagoas (JFAL), está
interessada em uma remoção, no
formato de triangulação, para a Justiça Federal em Pernambuco, considerando que outra servidora de São
Paulo já demonstrou disponibilidade
para ocupar a vaga na JFAL. Dessa
forma, ela busca interessados em
preencher a vaga que ficará aberta
na Justiça Federal em São Paulo, em
uma Vara Cível Federal da capital. O
cargo é o de Técnico Judiciário - Área
Administrativa. Contato: (81) 996609550 ou juliarelga@gmail.com

Inscrições para Jornada Internacional de Direito e Justiça terminam hoje (27)
Encerram hoje (27) as inscrições para
a IX Jornada Internacional de Direito
e Justiça, promovido pela Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
- Esmafe, numa parceria com a Universidade Federal de Sergipe e com a

Faculdade de Direito da Universidade
de Buenos Aires (Argentina). Para se
inscrever, os interessados devem acessar o site do TRF5 (www.trf5.jus.br),
clicar em “Eventos TRF5”, na aba “Todas as Notícias”, e depois em “Filtrar

Eventos”. Para prosseguir com a adesão, gratuita, deve marcar o box da IX
Jornada. O evento será realizado na
quinta (29) e sexta-feira (30), na Sala
Capibaribe, no edifício-sede do TRF5.
Os desembargadores federais Lázaro

Guimarães e Edilson Nobre (diretor
da Esmafe) participam como palestrantes. Professores das Universidades Federais de Pernambuco, Sergipe
e Buenos Aires também participam
da programação.

