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Segunda Turma 
julga mais de 900 
processos em março

Impactos do 
teletrabalho na saúde 

Diretores administrativos do TRF5 analisam 
resultados da Gestão 2017-2019

TRE
de Abril

SEGUNDA

Aniversariantes

m laboratório con-
cebido para fo-

mentar a criatividade e 
a inovação. Assim é o 
Inovajus - Laboratório 
de Inovação da Justiça 
Federal do Ceará, espa-
ço inaugurado, na últi-
ma quinta-feira (28/03), 
na Seção Judiciária do 
Ceará. Seguindo uma 
tendência mundial, o 
local possui 46 m2 e 
instalações com um 
visual descontraído, propício para 
o surgimento de novas ideias. O 
presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, 

Justiça Federal no Ceará inaugura 
laboratório de inovação

Diretores da área administrativa do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - TRF5 estive-
ram reunidos, na última quinta-feira (28), para 
fazer uma avaliação das atividades de cada 
unidade, durante o biênio 2017/2019. Coor-

Suely Tavares de Albuquerque
SOSERVI

prestigiou o evento. “Parabenizo 
a Seção Judiciária do Ceará por 
essa iniciativa que trará grandes 
frutos ao setor público. Há grandes 
perspectivas no setor de inovação”, 

denados pelo diretor-geral do Tribunal, Fábio 
Paiva, e pela juíza auxiliar da Presidência, Joa-
na Carolina Lins Pereira, os gestores apresen-
taram as principais ações realizadas e os desa-
fios enfrentados no período.

declarou Erhardt. O desembarga-
dor federal Rubens Canuto, além 
de outros magistrados, servidores 
e advogados, também compareceu 
à solenidade. 
Você gestor - Durante a cerimônia, 
a JFCE lançou o projeto “Você Ges-
tor”, com o objetivo de estimular 
os servidores da Seção a compar-
tilharem suas criações. Após serem 
avaliadas, será escolhida uma delas 
para desenvolvimento no Inovajus. 
“Criar um laboratório de inovação 
é um passo para repensar a nossa 
instituição, com metodologia de 
trabalho moderna. Não é só um 
espaço, é uma concepção de modo 
de pensar”, afirmou o diretor do 
Foro, juiz federal Eduardo Vilar. 
(Com informações da Ascom/JFCE) 

Neste mês 
ocorre, em es-
cala nacional, 
o “Movimento 
Abril Verde”, 
uma iniciativa 
voltada para prevenção de aci-
dentes e doenças relacionadas ao 
trabalho. O Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS) programou para o 
período uma campanha intitula-
da Saúde no Teletrabalho, obje-
tivando alertar sobre os riscos de 
saúde envolvidos. Apesar desta 
modalidade de trabalho ofere-
cer resposta a alguns problemas, 
como deslocamentos e flexibiliza-
ção pessoal, ela pode favorecer o 
isolamento social e o surgimento 
de conflitos entre o trabalho e a 
família. De acordo com a Socie-
dade Brasileira de Teletrabalho e 
Teleatividades, para ser eficaz, o 
teletrabalho exige uma forte capa-
cidade de planejamento de traba-
lho e competências de disciplina 
e autorregulação, além do apoio 
organizacional aos funcionários, 
envolvendo as chefias, colegas e 
subordinados.

O colegiado do TRF5 aprovou, 
na sessão plenária da última 
quarta-feira (27), a indicação 
dos desembargadores federais 
Edilson Nobre e Manoel Erhardt 
para atuarem como membros 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE), na clas-
se juiz federal, após a saída do 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, no próximo dia 19. 
Nobre será titular, enquanto que 
Erhardt ficará como suplente. 
Para o TRE-CE foram indicados 
os juízes federais José Vidal Silva 
Neto (titular) e José Helvesley 
Alves (suplente).

A Segunda Turma do TRF5 julgou 
916 processos no mês de março, 
uma média de 300 processos por 
sessão realizada nesse período 
(dias 12, 19 e 26). Presidente do 
órgão colegiado, o desembarga-
dor federal Paulo Roberto de Oli-
veira Lima comunicou o resultado 
no final da sessão da última terça-
-feira (26) para seus pares, os de-
sembargadores federais Vladimir 
Carvalho e Leonardo Carvalho.


