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Lançada a versão final do Painel Digital 

de Agosto

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 realiza audiência pública sobre 
metas do Judiciário para 2020

Tribunal Regional 
da 5ª Região – 

TRF5 realizou, na ma-
nhã da última sexta-fei-
ra (16), uma audiência 
pública com o propó-
sito de ouvir sugestões 
sobre metas do Judiciá-
rio para o ano de 2020. 
Realizado na sala do Conselho de 
Administração do edifício-sede do 
Tribunal e coordenado pela juíza 
federal auxiliar da Presidência, Jo-
ana Carolina Lins Pereira, o evento 
reuniu magistrados e servidores do 
Tribunal, operadores de direito e 
representantes da sociedade civil. 
“É a primeira vez que realizamos 
uma audiência com esse objetivo. 
Vamos consolidar as sugestões e 
enviá-las ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ao Conselho da Justi-
ça Federal (CJF) e à Presidência do 
TRF5”, afirmou a magistrada. O juiz 
federal auxiliar da Vice-Presidência, 
Carlos Vinicius Calheiros Nobre, e 
o assessor de Gestão Estratégica, 
Magnus Medeiros, também acom-
panharam o evento. No início da 
audiência, o chefe da Divisão de 
Estatística do TRF5, Luiz Carlos Tar-

O

Já está no ar a versão final do 
Painel Digital, novo canal de co-
municação do TRF5, implantado 
para ampliar a publicação, a cir-
culação e o alcance de conteú-
dos, através de imagens, textos e 
vídeos. O projeto tem o objetivo 
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dar mais destaque ao espaço de-
dicado a informações. Fruto de um 
trabalho conjunto entre servidores 
da Presidência, da Divisão de Co-
municação Social (DCS), da Secreta-
ria Administrativa, da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação e da 

de divulgar, de forma objetiva, as 
informações referentes à Justiça 
Federal na 5ª Região. Após a fase 
de testes, o canal ganhou um for-
mato mais panorâmico e leve: as 
fontes foram alteradas e a lista com 
os aniversariantes foi retirada, para 
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gino Dantas, exibiu as metas atu-
ais do Poder Judiciário, da Justiça 
Federal e do TRF5 e ainda expôs o 
marco regulatório sobre planeja-
mento estratégico no Judiciário.
Sugestões - Uniformização da ju-
risprudência nos tribunais, melho-
rias no sistema do Processo Judicial 
eletrônico – PJe, uso de Inteligência 
Artificial, capacitação de servidores 
e detalhamento dos relatórios de 
transparência foram algumas das 

sugestões registradas. 
Participaram da audi-
ência o coordenador 
jurídico da Procuradoria 
Regional da União, Jo-
nes Cruz; o procurador 
da Fazenda Nacional, 
Carlos Roichmann; a 
cientista política Ra-

quel Lins, do projeto Pernambuco 
Transparente;  os representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores do Po-
der Judiciário Federal em Pernam-
buco (Sintrajuf-PE), Max Andrade e 
Elielson Silva; a servidora do TRF5 e 
assessora de gabinete, Cláudia Sa-
les, além das servidoras das Seções 
Judiciárias do Rio Grande do Norte 
e de Pernambuco, respectivamente, 
Cybelle Lemos e Rouseane Letícia 
Chaves de Oliveira. 

Gestão participativa – Represen-
tantes do Núcleo Socioambiental 
e da Assessoria de Gestão Estraté-
gica do TRF5 estiveram reunidos, 
entre os dias 13 e 16/8, com a 
supervisora da Seção de Planeja-
mento e Integração Regional da 
Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte, Cybelle Lemos. O objetivo 
foi trocar experiências, com foco 
na elaboração do Relatório de De-
sempenho Semestral do Plano de 
Logística Sustentável (PSL).

Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial, o Painel 
Digital é gerido e atualizado pela 
DCS e não gerou despesas para o 
TRF5, pois foram reutilizados os 
microcomputadores e monitores já 
existentes no parque do Tribunal.

O Gabinete da Revista, localizado 
no Anexo I do TRF5, é o setor res-
ponsável pela publicação do Bole-
tim e da Revista de Jurisprudência 
do Tribunal. Atualmente dirigida 
pelo desembargador federal Leo-
nardo Carvalho, a unidade é tam-
bém responsável pelo credencia-
mento dos Repositórios Oficiais de 
Jurisprudência do TRF5, que são 
editoras e gráficas de divulgação 
especializada em matéria jurídica, 
habilitadas a publicar os acórdãos 
do Tribunal. Em contrapartida, 
esses repositórios enviam seus 
periódicos à biblioteca da Corte. 
Os quatro servidores do Gabinete 
– Nivaldo Vasco, Arivaldo Ferreira, 
Lúcia D’Almeida e Seyna Ribeiro 
– fazem o trabalho de pesquisa 
e organização das decisões que, 
após serem submetidas ao desem-
bargador federal Leonardo Carva-
lho, são veiculadas nas edições da 
Revista e do Boletim.


