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"Não consigo entender a missão de julgar
dissociadados valores da cidadania plena,
como não posso admitir a cidadania sem
a participaçãode todos os segmentos da
sociedade"

.

DesembargadoraMargarida Cantarelli, em seu discurso
de possena Presidênciado TRF/saRegião.
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PALAVRASDA PRESIDENTE

Ao encerrarmos as atividades de nossa
gestão à frente do TRF/sa Região durante
o biênio 2003-2005, temos a consciência
do dever cumprido e a alegria de termos
sido, na medida de nossas forças, agente
de mudanças e transformações. Mudanças
reclamadas pela sociedade, pelos nossos
jurisdicionados e essenciais a uma maior
eficiência da Justiça Federalem nossa região,
procurando dar ao cidadão a oportunidade
de desfrutar seus direitos e apaziguar sua
sede de justiça. Esse, por sinal, foi o nosso
maior foco.
Por outro lado, não nos descuidamos dos

que prestamo serviçoda Justiça-

a nossa

chamada clientelainterna,sem o apoio da qual
não teria sido possível concretizar os nossos
projetos. Sem a união e o espírito de equipe
de todos os servidores, não teríamos atingido
tantas metas, beneficiando a famíliajudiciária
e exercitando, no dia-a-dia, a qualidade que
almejamos. Por isso, aqui, mais uma vez,
registramos nossos agradecimentos, bem
como o reconhecimento por tantos dias de
trabalho devotados a uma causa comum:
o bem de todos e o enaltecimento da
cidadania.
Foram muitos os desafios, mas em
maior número foram os esforços e as
esperanças de consolidarmos um tempo
melhor para todos os que integram a
5a Região Federal. Nunca nos afastamos da
consciência de que o nosso Tribunalé de fato
regional. Daí sempre nos pautarmos pelo
equilíbrio das ações em todos os estados
que compõem a 5aRegião, concedendo-Ihes

uma atenção equânime, em conformidade
com as necessidades de cada um.
Coincidindo com o tempo de nossa
administração, houve o transcurso, em 2004,
dos quinze anos de instalação da Corte e
dos dez anos de suas atividades na atual
sede, edifício Ministro Djaci Falcão. Para
comemorar datas tão significativas, foram
programados vários eventos e atividades,
além de implementadas diversas ações com
vistas à melhoriae à funcionalidade do prédio,
inclusive a recuperação do revestimento das
suas fachadas, de seus elevadores e d
sistema de ar-condicionado. Houve, como s
costuma dizer, um "repaginamento" e um
atualização que hoje já permitem economizal
preciosos reais aos cofres públicos. Quanto é
comemoração dos quinze anos do Tribunal,
frisamos a realizaçãode concurso nacional d~
monografia para estudantes e profissionais.
cujo tema foi O papel social da Justiç~
Federal: garantia de cidadania; a edição de

livro TribunalRegionalFederalda 5a RegiãoJ
QuinzeAnos a SeNiço da Cidadania, alusivo J
efeméride, bem como a realização da sessãJ
solene no dia 30 de março de 2004 e d~

j

grande festa para magistrados e servidores.

No plano da Gestão propriamente dital
as macrometas acordadas com a equip6
administrativa chegaram a bom porto, nãi
obstante as dificuldades e resistência,
inerentes a todo processo de mudança. A~
fim e ao cabo, clientes internos e externo~
saíram ganhando e passaram a usufruir d~
uma Justiça mais célere e mais transparent~
Entre
as
macrometas,
destacamo~
.

por e-mail para todos os servidores da
53 Região. Por sua vez, a página do Tribunal
na Web também foi repensada com vistas a
torná-Ia mais moderna e eficiente, facilitando
as consultas dos operadores do Direito
e do público em geral, inclusive com a
incorporação de oitocentas mil páginas de
acórdãos digitalizados.

1)Administração Participativa e Transparente;
2) Democratização e Popularização da
JustiçaFederal; 3) Substituição dos Sistemas
de Acompanhamento
Processual;
4)
Modernização Digital; 5) Transferência do
ArquivoJudiciário; 6) Construção, Aquisição
e Reforma de Imóveis. Dentre os objetivos
alcançados,temos que ressaltar a implantação
dos novos softwares de acompanhamento
processual, denominados Esparta e Tebas,
com os quais já se vive um tempo novo de
integração digital e disponibilização
das
informações. Um tempo de economia de
papel, de custos e, melhor que tudo, um
tempo de democratização e transparência
das ações da Justiça.

No que toca à Comunicação, lançamos o
jornalmuralTRFHoje, que leva, diariamente,
a magistradose servidores, as informações
mais importantes,quer aquelas de caráter
administrativoquer aquelas de caráter jurídico,
social e cultural. O TRF Hoje também conta
com uma versão eletrônica disponibilizada

Na área sociocultural, sempre de tanto
proveito à humanização das relações,
procuramos implantar uma movimentada
agenda de eventos correlacionados às datas
comemorativas e às atividades da Corte.
Seminários, palestras, lançamentos de livros,
confraternizações mensais de aniversário,
exposições artísticas e apresentações
musicais encheram de variada harmonia a
nossarotina,fazendocomquedesfrutássemos,
junto aos demais magistrados, servidores e
convidados, um tempo de enriquecimento
cultural e de saudável entretenimento.
Foi essa a porta - a das artes e da cultura
que encontramos para ir, cada vez mais,
ao encontro da sociedade, desmistificando
supostos
insulamentos e
quebrando
distâncias por vezes criadas sobre
dispensáveis ilusões.
Por fim, cabe-nos agradecer, não só como
Presidente, mas como colega, a todos os
que, no âmbito de suas competências,
puderam dar o melhor de si para que, juntos,
chegássemos às vitórias alcançadas.

MARGARIDA CANTARELLI
Presidente

COMPOSIÇÃO DO TRF/Sa REGIÃO
TRIBUNALPLENO
Desembargador Federal RIDALVO COSTA
Desembargador Federal PETRUCIO FERREIRA
Desembargador Federal LÁZARO GUIMARÃES
Desembargador Federal JOSÉ MARIA LUCENA
Desembargador Federal GERALDO APOLlANO
Desembargador Federal UBALDO ATAíDE CAVALCANTE
Desembargadora Federal MARGARIDA CANTARELLI
Desembargador Federal FRANCISCO QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI
Desembargador Federal JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO
Desembargador Federal NAPOLEÃO NUNES MAlA FILHO
Desembargador Federal LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA
Desembargador Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Desembargador Federal PAULO DE TASSO BENEVIDES GADELHA
Desembargador Federal FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS
Desembargador Federal MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS

CONSELHODE ADMINISTRAÇÃO
Desembargadora

Federal

MARGARIDA

CANTARELLI-

Presidente

DesembargadorFederal NAPOLEÃONUNESMAlA FILHO - Vice-presidente
Desembargador Federal JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO - Corregedor-geral
Desembargador Federal RIDALVO COSTA - Decano
DesembargadorFederal JOSÉ MARIALUCENA- Presidente da 13 Turma
DesembargadorFederal PAULOROBERTODE O. LIMA - Presidente da 23 Turma
DesembargadorFederal PAULODE TASSOB. GADELHA - Presidente da 33 Turma
DesembargadorFederal LUIZALBERTOGURGELDE FARIA- Presidente da 43 Turma
1a TURMA

DesembargadorFederal JOSÉ MARIALUCENA- Presidente
Desembargador Federal UBALDO ATAíDE CAVALCANTE
Desembargador Federal FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS
2a TURMA

DesembargadorFederal PAULOROBERTODE OLIVEIRALIMA - Presidente
Desembargador Federal PETRUCIO FERREIRA
Desembargador Federal FRANCISCO QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI
3a TURMA

DesembargadorFederal PAULOGADELHA- Presidente
Desembargador Federal RIDALVO COSTA
Desembargador Federal GERALDO APOLlANO
4a TURMA

DesembargadorFederal LUIZALBERTOGURGELDE FARIA- Presidente
Desembargador Federal LÁZARO GUIMARÃES
Desembargador Federal MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS

DESEMBARGADORES FEDERAIS
RIDALVOCOSTA
PETRUCIO FERREIRA
LÁZARO GUIMARÃES
JOSÉ MARIA LUCENA
GERALDO APOLlANO
UBALDO ATAíDE CAVALCANTE
MARGARIDA CANTARELLI
FRANCISCO QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO
NAPOLEÃO NUNES MAlA FILHO
LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PAULO DE TASSO BENEVIDES GADELHA
FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS
MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS
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SEÇÕESJUDICIÁRIAS

ALAGOAS
Diretordo Foro - PAULOMACHADOCORDEIRO
Vice-diretor do Foro - SEBASTIÃO VASQUES DE MORAES
RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JÚNIOR

CEARÁ
Diretorado Foro - GERMANADE OLIVEIRAMORAIS
DANILO FONTENELLE SAMPAIO CUNHA

Vice-diretordo Foro - JORGE Luís GIRÃOBARRETO
ALCIDES SALDANHA LIMA

PARAÍBA
Diretor do Foro - ROGÉRIO DE MENEZES FIALHO MOREIRA
Vice-diretor do Foro JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUZA
-

ALEXANDRE

COSTA DE LUNA FREIRE

PERNAMBUCO
Diretordo Foro - ELlO WANDERLEYDE SIQUEIRAFILHO
FREDERICO JOSÉ PINTO DE AZEVEDO
Vice-diretor do Foro - FREDERICO JOSÉ PINTO DE AZEVEDO
ELlO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO

RIO GRANDE DO NORTE
Diretor do Foro -IVAN LIRA DE CARVALHO
EDíLSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR
Vice-diretor do Foro - EDíLSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR
IVAN LIRA DE CARVALHO

SERGIPE
Diretor do Foro CARLOS REBELO JÚNIOR
Vice-diretor do Foro RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETO
-

-
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EQUIPEDE TRABALHO
Chefia de Gabinete: CREUZA MARIA GOMES ARAGÃO
Assessoria Especial: LÚCIA DE FÁTIMA PONTES DE SOUZA
Subsecretaria de Controle Interno: NADJA SANTIAGO DE MELO
Subsecretaria de Cerimonial e Comunicação Social: SILAS DA COSTA E SILVA
Assessoria de Imprensa: JAQUES ANTÔNIO BARBOSA DE CERQUEIRA
Setor de Apoio a Eventos: SILVANY CAMPELO
Diretoria-geral: OTTO BENAR FARIAS
SORÁRIA MARIA RODRIGUES SOTERO CAIO
Secretaria Judiciária: TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA
Subsecretaria de Plenário: LISIANE RODRIGUES CAVALCANTI
Subsecretaria de Recursos: VLADISLAVE FERREIRA LEITE
Divisão de Precatório: MARIA TEREZA DE CRAVO BARROS DELLA SANTA
Divisão da 1a Turma: SÉRGIO CAETANO DA SILVA
Divisão da 2a Turma: CELlTO FERREIRA DA SILVA
Divisão da 3a Turma: GERALDO XAVIER DE AZEVEDO SOBRINHO
Divisão da 4a Turma: FERNANDA PORTO DE ARAÚJO LIMA
Secretaria Administrativa: SORÁRIA MARIA RODRIGUES SOTERO CAIO
LUIZ ALBUQUERQUE MELO
Subsecretaria de Orçamento e Finanças: LUIZ ALBUQUERQUE MELO
SEBASTIÃO MARCOS CAMPELO
Divisão de Folha de Pagamento: ANA MARIA DE LUCENA SILVA
Subsecretaria de Informática: MARIA ALICE PINTO GIORDANO
Divisão de Microinformática: RONDON VELOSO DA SILVA
Subsecretaria de Pessoal: YONE GOMES DE BARROS
Divisão de Assist. Méd. e Social: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS
GUSTAVO PAES KRAUSE GONÇALVES
Subsecretaria de Administração Predial: CARLOS EDUARDO MACIEL ALVES
CONCEiÇÃO MARIA REIS DE ALBUQUERQUE
Subsecretaria de Material e Patrimônio: ANAPAULALOPESGUIMARÃESDEUMAFERREIRA
Subsecretaria de Apoio Especial: JOÃO FRANCISCO FREITAS CAVALCANTI

~

coco
o coqueiro adaptou-se muito bem ao Nordeste do Brasil e hoje sua presença embeleza a paisagem de nossas praias.

A polpa do seu fruto, além de ter uma água muito saborosa, é amplamente utilizadana culináriaregional, em iguarias como doces e peixadas.

ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPATIVAE TRANSPARENTE
o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Com o objetivo de descentralizar e
democratizar cada vez mais as decisões
da Corte, implantou-se uma nova instância
de decisão gerencial: o Conselho de
Administração, criado através da Emenda
Regimental n° 34, aprovada pelo Pleno em
15 de outubro de 2003. O novo colegiado
é composto de oito desembargadores: o
Presidente, o Vice-presidente, o Corregedorgeral, o decano e os presidentes das
Turmas.

À Corregedoria
coube coordenar m
trabalhos da Ouvidoria, instalada na
Administração do Desembargador Geraldc
Apoliano e anteriormente vinculada à
Presidência.

Reunião do Conselho de Administração.

Com a criação do Conselhode Administração,
o Pleno ficou parcialmente liberado de julgar
processos da área administrativa, e a
Presidência ganhou uma relevante parceria
para agilizar as decisões, uma vez que,
embora de maneira informal, o Conselho de
Administração também vem trabalhando
como um órgão consultivo da direção
superior.
A Corregedoria-geral, representada no
Conselho de Administração pelo seu titular,
apresentou os relatórios no referido Órgão
relativosàs correições realizadas nas Seções
e Subseções que compõem a 5a Região.
Foram realizadas no biênio 16 correições
ordinárias e 03 correições extraordinárias,
além de terem sido autuados 891 processos,
dos quais 745 já foram julgados.

COMISSÃO DE REGIMENTO

Composta dos desembargadores Ridalvo
Costa, Luiz Alberto Gurgel de Faria e Paulo
Roberto de Oliveira Lima, a Comissão de
Regimento atualizou 50% do conteúdo,
adaptando-o às mudanças organizacionais e
legais, redefinindo algumas funções.

REUNIÕESBIMESTRAISCOM OS
DIRETORESDE FORO E DIRETORES
ADMINISTRATIVOS DO TRF E DAS
SECCIONAISDA 5aREGIÃO
Cumprindoadiretriz de compartil har com todas
as instânciasdecisórias da gestão da Corte,
essas reuniões contaram com a presença
da Presidente, dos Diretores de Foro e dos
Diretoresde Secretaria e Subsecretarias do
TRF,o que proporcionou uma maior eficácia
dasatividades administrativas e um profícuo
intercâmbiode idéias e experiências.

REUNIÕES
PERIÓDICAS DE DIRETORES

Essas reuniões serviram não só de instrumento
nivelador para conhecimento das metas e dos
anseios dos dirigentes, como também para a
discussão da melhor forma de executá-Ios.
Por outro lado, mostraram a necessidade
de somar esforços para a resolução de
problemas, enfatizando o sentido de equipe
de todos os dirigentes.

71,

Reunião de Diretores.

Reuniãode Diretores de Foro.

Entreoutros benefícios, a realização dessas
reuniões permitiu: a) a discussão
de
critérios para a distribuição e aplicação dos
recursos orçamentários; b) o planejamento
de implantação de sistemas de informática;
c) o cronograma de instalação de varas
federais, a definição de suas estruturas
e os processos de construção, cessão e
locaçãode imóveis para as abrigarem e bem
assimos Juizados Especiais.

REUNIÕES COM CHEFES
DE GABINETE E ASSESSORES
DE DESEMBARGADOR
Tais reuniões constituíram um importante
marco na rotina administrativa da Corte.
Como um verdadeiro fórum interno, elas
foram essenciaisna realizaçãode um trabalho
conjunto de estabelecimento de metas e
disseminação das novas propostas.
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NÚCLEOS DA ESCOLA DE
MAGISTRATURA FEDERAL
Sob a orientação de um plano de
descentralização implementado pelo seu

diretor - o DesembargadorLuiz Alberto
Gurgelde Faria- , a Escolade Magistratura
Federal- Esmafe,já em dezembrode 2003,
inaugurou, de forma pioneira, o Núcleo
da Escola de Magistratura Federal da
68 Região na Seção Judiciária de Sergipe.
Hoje, cada estado da 68 Região conta com
um núcleo semelhante. Esse também foi um
dos marcos da política de descentralização
levada a efeito, que não poupou esforços em
prol de uma efetivaregionalizaçãodo trabalho
desenvolvido pelo Tribunal.

Ministro José Delgado no Núcleo da Esmafe no Rio Grande do Norte.

NÚCLEOS SECCIONAIS DA ESMAFE
SERGIPE
Instalado

em

4 de

dezembro

de

2003

Diretor - Juiz Federal EDMILSON DA SILVA
PIMENTA
ALAGOAS
Instalado
em 23 de abril de 2004
Diretor - Juiz Federal FREDERICOWILDSON
DA SILVA DANTAS

RIO GRANDE DO NORTE
Instalado em

18

de

junho

de

2004

Diretor - Juiz Federal EDíLSONPEREIRA
NOBREJÚNIOR
PARAÍBA
Instalado em 8 de novembro de 2004

Diretor - Juiz FederalALEXANDRECOSTA
DE LUNA FREIRE
CEARÁ
Instalado em 06 de dezembro de 2004

Diretor- Juiz FederalALCIDESSALDANHA
LIMA
PERNAMBUCO
Instalado em

18 de

março de

2006

Diretora- Juíza FederalJOANACAROLINA
LlNS PEREIRA

Ministro Castro Meira pronuncia
Esmafe, em Pernambuco.

palestra na Quinta Jurídica, na sede da

DEMOCRATIZAÇÃO E
POPULARIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL

h JUIZADOSESPECIAIS FEDERAIS

r

Como se sabe, a implantação dos Juizados
Especiais Federais- JEFs, em 2002, mudou
o cenário da Justiça Federal no Brasil,
trazendo para a população a possibilidade
de uma Justiça rápida e eficiente. Após sua
implantação, os mais carentes passaram
a recorrer mais à Instituição, movida pela
certezade que num curto lapso de tempo
suasdemandas seriam resolvidas.
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Atendimentono Juizado Especial Federal de Pernambuco.

Assim, consciente da necessidade de
dinamizar os JEFs, cuja ação se volta
sobretudoparaasparcelas menosfavorecidas
da população, o Tribunal Regional Federal
destinoua esses juizados - hoje sob a
coordenação geral do Desembargador
PetrucioFerreira da Silva - 8 das 33 Varas
Federaiscriadaspela Lei n °10.772/2003para
a sa Região, dotando-os, assim, de uma
melhor estrutura.

Atualmente,a sa Região conta com Juizados
EspeciaisFederais implantados nas seguintes
cidades: Aracaju, Itabaiana e Estância (SE);
Maceió (AL); Recife, Caruaru, Serra Talhada
e Petrolina (PE); João Pessoa e Campina
Grande (PB); Natal, Caicó e Mossoró (RN);
Fortalezae Limoeiro do Norte (CE).
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FÓRUM SOCIAL DE SERGIPE
o Juizado Especial de Aracaju, totalmente
informatizado e reformado pela Seção
Judiciária de Sergipe, foi transferido para

uma nova sede -

em prédio histórico do

centro da cidade, cedido pela Universidade

...

Federal de Sergipe -

e recebeu o nome

de

Federal

Desembargadora

Margarida

Cantarei li.

Fórum Social de Sergipe.

FÓRUM SOCIAL DE PERNAMBUCO
Em 2005, os Juizados Especiais Federais de

Pernambuco- os que têm o maior volumede
trabalho da Região - estão saindo do bairro
do Jiquiá, no Recife, para se instalar em imóvel
de oito andares, no centro da capital, que está
sendo recuperado graças a convênio firmado
entre o TRF e a Caixa Econômica Federal.
Com essa medida, facilita-se o acesso das
pessoas carentes aos serviços da Justiça
Federal, já que no centro da cidade há muito
mais linhas de transporte coletivo, além de
serviços e comércio.

Fórum Social de Pernambuco.

T

INTERIORIZAÇÃO DA JUSTIÇA
NA5aREGIÃO
Diferentementedas demais Regiões Federais,
ondea interiorização da Justiça já vinha sendo
intensificada,a 58 Região só contava com
duasvarasfederais fora das capitais, uma em
Petrolina(PE) e outra em Campina Grande
(PB).Juntamentecom os Diretores de Foro
da 58 Região, a Presidência envidou todos
os esforços para a instalação das seguintes
varas:

Itabaiana(SE),
em27 de fevereiro de 2004.
Maceió(AL),
7aVaraFederal,em 23 de abril de 2004.
Mossoró(RN),
em18 de maio de 2004.
Caruaru(PE),
em21 de maio de 2004.
Sousa(PB),
em21 de junho de 2004.
Limoeirodo Norte (CE),
em 10de setembro de 2004.
Caicó(RN),
em4 de janeiro de 2005.
Petrolina(PE),
2aVara Federal, em 25 de fevereiro

de 2005.

SerraTalhada (PE),
em28 de fevereiro de 2005.
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Instalação da Vara Federal de Estância, em Sergipe.

Estância(SE),
em4 de março de 2005.
CampinaGrande (PB),
28 Vara Federal, em 14 de março de 2005.
Arapiraca(AL),
em21de março de 2005.
Juazeirodo Norte (CE),
em22 de março de 2005.

Instalação da Vara Federal de Caicó, no Rio Grande do Norte.
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CÍRCULOS DE CONCILIAÇÃO
(PROCESSOS DO SFH)
A proposta desses Círculos é a de reunir,
numa mesma mesa, magistrados, advogados
e partes para que se façam, de uma forma
mais ágil, acordos entre mutuáriosdo Sistema
Financeirode Habitação e a CaixaEconômica
Federal, garantindo àqueles a realização do
sonho da casa própria. A Juíza FederalNilcéa
Maggi é a magistrada coordenadora na
5a Região e há, em cada Seccional, um juiz
responsável por um Círculo de Conciliação.
Com os Círculos de Conciliação, envolvendo
processos referentes ao Sistema Financeiro
de Habitação há, sobretudo, três ganhos:
1) um ganho social (certamenteo maior), por
favorecer com rapidez a realizaçãodo sonho
da casa própria; 2) um ganho jurisdicional,
por aliviar numericamente o represamento
de processos graças à sua idoneidade de
resolver o litígio sem necessariamente haver

um julgamento de mérito, contribuindo
poderosamente para a redução do acúmulo
dos processos, livre de ritos e dogmas;
3) um ganho administrativo, uma vez que
a Caixa Econômica Federal e a Emgea terão
uma arrecadação significativa, pois poderão
movimentarvalores depositados em juízo por
vários e vários anos, além de receber, sem
delongas, alguns valores à vista.
Instalados os Círculos de Conciliação

nas

Seções Judiciárias da 5aRegião, os números
demonstram a repercussão desse projeto.

Durante o período de dezembro de 2004
a março de 2005, conseguiram-se, em
Pernambuco, 520 acordos; em Sergipe,
127 acordos; e, no Ceará, cerca de 400
acordos. Nesse mesmo espaço de tempo, já
foram entregues 200 liberações de hipoteca,
o que sempre ocorre com muita emoção e
com o sentimento de alívio e felicidade pela
conquista da casa própria.

~

Oesembargadora
em Aracaju.

Federal Margarida Cantarei li (C), Ministro Castro Meira (O) e Juiza Federal Nilcéa Maggi (E) em entrega de baixa de hipoteca,

MELANCIA
De origem africana, a melancia adaptou-se muito bem ao clima do Nordeste. Pode ser consumida fresca e em forma de suco.

SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS
DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
Com os objetivos de adequação tecnológica,
integração das Seções Judiciárias ao TRF/sa
Região e melhoria da produtividade, foram

instalados os softwares Esparta - para a
Justiça de 2° Grau - e Tebas para a Justiça
de 1° Grau.

o funcionamento desses aplicativos está
promovendo uma verdadeira revolução
de agilidade e transparência nos serviços
prestados. Eles possibilitaram a dinamização
e a redução da carga de trabalho a partirde um
esforço conjunto da SecretariaAdministrativa
e da SecretariaJudiciária da Corte.

Dentre os benefícios advindos com a
implantação desses novos sistemas, contamse: a integração das Seções Judiciárias
ao TRF; a melhoria da produtividade; a

existênciade um protocolo integrado,com i
imediata ciência de petição interposta em
outra unidade da Região; a otimização na
distribuição processual da Corte; a separação
dos acórdãos por entidades; a geração
automática do inteiro teor do acórdão
em meio digital (antes só havia geração
em papel para posterior digitalização);
RPVs (Requisitórios de Pequeno Valor) e
Precatórios on-line; novos serviços no site
do TRF; consulta processual customizada;
economia de papel; democratização das
informações; rápida identificação de pontos
críticos; Sistema Push, extrator de dados
(que permite que as instituições cadastradas
obtenham a movimentação de seus
processos); reclassificação do acervo de 1°e
2° Graus nas tabelas de classe/fase/assunto;
implantação do Sistema Nacional da Justiça
Federal - Sinjus (que traduzirá o trabalho da
Justiça em estatísticas), entre vários outros
ganhos.
Registre-se que a substituição dos sistemas
de acompanhamento processual teve êxito
pelo fato dos servidores do TRF/sa Região
e das Seccionais participarem de todas as
migrações, evitando a quebra do sistema
único na Região e decidindo rapidamente
sobre as mudanças sugeridas em cada
Seccional no processo de migração.

IMPLANTAÇÃO DO ESPARTA
o Esparta
o novo Sistema de
Acompanhamento Processual do TRF/5a

Região-,

implantado em setembro de

2003, incorporando uma série de novas
funcionalidades,trouxe mais celeridade e
segurançaao registro dos dados processuais
que tramitam na Corte. A adoção de
tecnologiasmais avançadas permitiumaior
integração
dos dados da Cortecom os demais
Tribunais
eórgãos governamentais,facilitando
a consultaàs informações armazenadas na
basede dados processuais.

TELA DE APRESENTAÇÃO
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INTEGRAÇÃO
DIGITAL TRF E SEÇÕES

ESPARTA

Com

o módulo de Precatórios do Esparta prevê o
controle de Requisições de Pequeno Valor e
Precatórios. Sendo assim, além da Autuação
e da Movimentação Processual tradicional,
esse módulo deverá controlar as seguintes
etapas:

a

implantação

do Esparta, foi
disponibilizado um link ligando o TRF/sa
Região às Seções Judiciárias, permitindo
a recuperação automática dos dados
processuais da primeira instância. Essa
integração reduziu significativamente o
trabalho de digitação da Seção de Autuação e
Distribuição, diminuindo, conseqüentemente,
o número de erros na autuação e tornando
a distribuição de processos muito mais
segura. Esse sistema foi escolhido para
ser apresentado no Juscibernética, evento
promovido pelo Conselho de Justiça Federal,
em nível nacional, para a apresentação das
melhores práticas de informática voltadas
para a eficiência da área jurídica.

(MÓDULO DE PRECATÓRIO/RPV)

. Individualização.
. Atualização.
. Parcelamento.
. Correção.
. Repasse de Verbas.
. Autorização de Pagamentos.
. Pagamento.
. Bloqueio.
. Retificação.
. Devolução.

TELA DE APRESENTAÇÃO
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MODERNIZAÇÃO DIGITAL

No final de 2004, o site do Tribunal Regional
Federal ficou entre os três finalistas da
categoria Governo, na premiação promovida
pela Associação de Empresas de Tecnologia
em Informática - Aeti, do Estado de
Pernambuco.

ASubsecretariade Informática, no primeiro ano
dagestão, se voltou mais para a substituição
do Sistemade Acompanhamento Processual
no Tribunal Regional Federal e nas Seções
Judiciárias. Mas, uma vez iniciado esse
processo,outras metas foram programadas,
e novos projetos foram contemplados, a
exemplo da remodelagem das páginas da
Intranete da Internet da Corte, cujas formas
e hipertextos ganharam mais leveza e
modernidade,facilitando a vida de usuários e
operadoresdo Direito. Hoje, por exemplo, com
a implantação de webmails, magistrados e
servidoresacessam mensagens institucionais
onde quer que se encontrem e através de
qualquer computador.

TELA DE APRESENTAÇÃO - INTERNET
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No momento, estão sendo desenvolvidos
inovadores aplicativos voltados para o
Sistemade Materiale Patrimônio,o Sistemade
Acompanhamentode ProcessoAdministrativo
e o Sistemade Aquisição de Materiale Serviço
nos formatos Workflowe Ged, que gerenciam
o fluxo de trabalho e de documentos.
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IMPLANTAÇÃO DO CRETA:
PROCESSODIGITAL
Os Juizados Especiais
Federais
têm
representado uma excelente oportunidade
de oferecer aos jurisdicionados
uma
Justiça célere e eficiente. Sua completa
informatizaçãotem permitido a exclusão do
papelcomo suporte de dados, possibilitando
o que se convencionou chamar de processo
digitale mudando o paradigma da prestação
do serviçojurisdicional.

Foram instalados processos digitais nos
Juizados Especiais Federais de Aracaju
(SE) Itabaiana (SE), Estância (SE), Maceió
(AL), Caruaru(PE),Natal (RN),Caicó (RN),
Mossoró(RN),João Pessoa (PB) e Campina
Grande (PB); encontram-se em processo
de implantação os do Recife (PE) e de
I

Fortaleza (CE).

JuizadoVirtual de Aracaju.

."..

""

--1~
Juizado Virtual de Caruaru.

TAQUIGRAFIA

BIBLIOTECA

o Setor de Taquigrafia foi beneficiado com
a implantação de um moderno software de
registro de notas taquigráficas, o que trouxe
imediatasmelhoriasnaprestaçãojurisdicional,
tais como:

A Biblioteca implantou o Sistema Thesaurus
recentemente adquirido em cooperação
entre o Conselho de Justiça Federal e
a Administração da Corte. Com esse
recurso, o acervo poderá ser acessado pela
Internet, oferecendo comodidade a leitores
e consulentes. Graças a esse software,
a Biblioteca do TRF/5a Região tornou-se
a primeira dos cinco Tribunais Regionais
Federais do País a disponibilizar consulta
on-/inede seuacervo.A novidadevai beneficiar
especialmente os usuários das seis Seções
Judiciárias da 5aRegião.

. Maiorqualidade na geração do acervo
fonográfico.
. Racionalização no arquivamento de
todo o acervo.
. Otimização da degravação e da
decodificação das notas taquigráficas,
com o uso do som digital.
. Segurança dos dados armazenados.
. Eliminação de despesas com fitas
cassete, vídeo e manutenção dos
equipamentos.

Registre-se ainda a ampliação do acervo
com a aquisição de 2.323 novos livros, o que
representa um significativo crescimento de
34,84% do setor.

. Disponibilização das gravações das
sessões do Pleno e das Turmas na
rede interna, dispensando os inúmeros
pedidos de cópia de fitas cassete
feitos cotidianamente pelos Gabinetes
e pelas partes.

t

Biblioteca do TRF/5a Região teve acervo ampliado.

MANGA
De origem asiática, a mangueira é uma árvore frondosa e muito comum em todo o litoral nordestino. Produz frutos carnudos, muito doces e saborosos.
Dentre suas muitas variedades, urna das mais apreciadas é a manga-rosa. É utilizada em doces, saladas, compotas e em vários pratos.

REVISÃO E REDUÇÃO
DE ACERVOS PROCESSUAIS
Uma das primeirasdecisões da administração
iniciada em março de 2003 foi conhecer os
acervos processuais do Tribunal para, na
medida do possível,tentar reduzi-Ios.
Havia ainda um grande desafio, que seria a
conclusão do desenvolvimento e implantação
de sistemas processuais informatizados mais
avançados para os 1° e 2° Graus da Região,
visando facilitar a tramitação processual

e garantindo a segurança da informação

-

dados

de

estatísticos

e

indicadores

desempenho necessários a uma boa gestão.

Traçadas as metas para 2003, decidiu-se
pela atualização dos serviços cartorários
dos setores da Secretaria Judiciária e pela
atualização do pagamento de Precatórios e
RPVs.

A implantação do novo sistema de
acompanhamento processual no 2° grau
trouxe benefícios enormes para a agilização
da tramitação processual. A título de exemplo,
vale salientar a economia de tempo para a
confecção de um expediente de acórdãos
para publicação.

No antigo sistema, não dispúnhamos de
módulo de publicação. O expediente era feito
de forma precária, atravésda rede do Tribunal,
e necessitava de enorme mão-de-obra para
sua conferência, acarretando um tempo de
confecção de aproximadamente seis dias por
expediente, além de muitos erros materiais.
Com a implantação do sistema Esparta,
esse tempo foi reduzido a vinte minutos,
diminuindo o retrabalho, pois os erros caíram
consideravelmente.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - QUADRO DEMONSTRATIVO

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

o imensovolumede trabalho realizadonos
anosde 2003 e 2004 pode ser observado
através do quadro da página anterior.
Em10de janeiro de 2003, o Tribunal contava
com175.750processos em tramitação, que,
somadosàs entradas do período, totalizavam
294.750processos.
Ao final do ano de 2004, restavam em
tramitação apenas 62.556 processos.
Verifica-se,portanto, que, no período, foram
movimentadosmais de 232.000 processos,
dosquais mais de 50% na Subsecretaria de
Recursos.
Cumpre salientar que alguns grupos de
trabalho foram criados para viabilizar
a padronização dos
procedimentos
operacionais adotados em relação a
processos e suas estatísticas, buscando
racionalizar e otimizar a realização das

tarefas, diminuir custos, diagnosticando as
dificuldades e promovendo a melhoria dos
serviços prestados à sociedade pelo Poder
Judiciário. O certo é que a implantação
desses procedimentos já se traduz em
sensíveismelhorias para o Judiciário Federal,
que poderá melhor administrar e planejar
suas atividades.
Atualmente, em parceria com o Conselho
da Justiça Federal, Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal, existem
sete grupos de trabalho desenvolvendo as
atividadessuscitadas,entreelasas Tabelasde
Classes, Assuntos e Fases Processuais para
1° e 2° Graus da Justiça Federal e Estatística
e Indicadoresde Desempenho,já implantados
na 5a Região.

SUBSECRETARIA DE RECURSOS
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL (01/04/2003 a 15/03/2005)
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Na Subsecretaria de Recursos, após análise
dos
pressupostos de admissibilidade
dos recursos especiais, extraordinários e
ordinários, os processos são despachados
e encaminhados aos TribunaisSuperiores ou
ao Juízo de Origem. No período de abril/2003
a março/2005, foram movimentados 129.466
processos. Atualmente, o acervo consta
apenas de processos em tramitação.
Boa parte dos cerca de 46.000 feitos que
se encontravam nas dependências da
Subsecretaria de Recursos versavam sobre
o FGTS e aguardavam a juntada de cerca
de 17.000 petições. Para dar conta de tão
gigantesca tarefa, foram realizados mutirões
nos feriados e finais de semana durante os
meses de maio a novembro de 2003, com a
participação de servidoresde outras unidades
e sob supervisão dos Juízes Federais Ivan
Lira, Nilcéa Maggi e Alcides Saldanha,
magistrados especialmente convocados.
Atualmente, pendem de juntada apenas 30
petições, cujos autos encontram-se no STJ.

cujos recursos não tinham mais possibilidades
de prosperar, em virtude da pacificação, pelo
STF, dos temas discutidos (Planos Verão e
Collor n. Foram, então, homologados 5.279
pedidos de desistência, ensejando a imediata
baixa dos autos à origem e a perda de objeto
de 971 agravos de instrumento. Desta ação,
ressaltam-se dois importantes efeitos: a
antecipação da efetiva prestação jurisdicional
de conhecimento e o descongestionamento
dos Tribunais Superiores, que deixaram de
receber 6.250 processos repetitivos.

Ainda na seara do Recurso, foram proferidos
5.248 despachos de homologação de
transações entre fundiários e a CEF. Isso
veio beneficiar diretamente mais de 25.000
jurisdicionados, que puderam sacar o saldo
de suas contas vinculadas ao Fundo de
Garantia, resultando, também, na extinção
de 548 ações com julgamento do mérito,
que igualmente não subiram às Cortes
Superiores.

Ao mesmo tempo, outra frente de trabalho foi
aberta, em parceria com a Caixa Econômica
Federal, que disponibilizou, em expediente
integral, uma equipe de advogados e
estagiários para a análise dos processos,

~

Senador

José Jorge, relator da Reforma do Judiciário, visita o Setor de Recursos do TRF/5a Região.

I

Em715 processos, foram reconsideradas as
decisões que inadmitiam os recursos,
por intempestivos, em face de embargos
declaratórios não
conhecidos,
tema
pacificadono STJ, sendo determinada sua
imediatasubida às Cortes Superiores para
examedo mérito, em função do que ficaram
sem objeto cerca 1.400 agravos de
instrumento.

Foramimplementadas reformas no leiaute da
Subsecretaria de Recursos, buscando tornar
maiscélere e personalizado o atendimento às
partes e aos advogados. No antigo sistema,
o atendimento se dava no balcão, com
servidores e partes em pé. Atualmente, os
servidoresdispõem de mesas informatizadas,
e os
interessados
são
recebidos
confortavelmente, inexistindo fila de espera.

Diante das distâncias e dificuldades
enfrentadas pelos advogados de outras
unidades da Federação, foi decidido que
os despachos para complementação de
custaspassassem a mencionar o valor exato
a ser recolhido, evitando, dessa forma, que
o causídico necessitasse se deslocar até a
Secretariaa fim de tomar ciência do quantum a
recolher.Além disso, o sistema informatizado
de acompanhamento processual - Esparta
passou a ser atualizado diariamente,
inclusive constando a data de publicação e
a página do DJU em que se deu a intimação,
constituindo-se numa alternativa à consulta
diretaao órgão oficial de imprensa.

Todas essas
medidas
viabilizaram
a movimentação de 129.466 processos,
evitaram o envio desnecessário de 8.198
autos ao STJ e/ou STF, possibilitaram a
juntada e o processamento de milhares
de petições, bem como importaram
em um melhor atendimento à clientela
e uma substancial redução do tempo de
tramitação processual, contribuindo para
a efetividade da prestação jurisdicional da
Corte.

--

DIVISÃO DE PRECATÓRIO
Os pagamentos referentes a decisões
judiciais - superiores a sessenta salários
mínimos devidos pela Fazenda Pública

Federal

-

são requisitados através de

precatórios e inscritos no orçamento da União
para o ano subseqüente à sua inscrição.

PRECATÓRIOS PAGOS - DEMONSTRATIVO
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O

Durante o ano de 2003, foram pagos mais de
6.000 precatórios de orçamentos anteriores,
além dos inscritos para aquele exercício.
Cabe registrar que foram pagos todos os
precatórios incluídos no orçamento da União
para os exercícios de 2003,2004 e 2005.

REQUISITÓRIOS
DE PEQUENO VALOR
Com a edição da Emenda Constitucional
n° 30/2000 e a instalação dos Juizados
Especiais Federais - JEFs, surgiu a figura

dosRequisitórios de Pequeno Valor - RPVs,
que é uma espécie de Precatório, todavia
limitado ao equivalente a 60 (sessenta)
saláriosmínimos.

A criação dos RPVs propiciou enormes
ganhos para o jurisdicionado, pois seu
pagamentoé efetuado em até 60 dias após
o protocolo no Tribunal e, em sua maioria,
atendea pessoas idosas e dependentes de
benefíciosprevidenciários.
Saliente-se que 60% dos RPVs são
provenientes da
Seção
Judiciária
de
Pernambuco e eram pagos através do posto
da Caixa Econômica Federal, do TRF da
53 Região, causando grande desconforto.
Diante disso, foi disponibilizado o Salão
do Pleno para que os servidores da Corte,
juntamente com os empregados da Caixa
Econômica Federal, pudessem oferecer aos
jurisdicionados um atendimento condigno.
Aquela iniciativa,
a despeito
de ser
pioneira e de marcar uma nova forma de
receber os usuários, ainda demandava um
aprimoramento. Por isso, em parceria com a
CEF,o pagamento em Pernambuco passou
a ser efetuado de forma descentralizada,
em qualquer agência daquela instituição
financeira, evitando, assim, o deslocamento
dos beneficiados das suas cidades para o
Recife. Esse modelo de pagamento será
ampliado para toda a 63 Região e, em seguida,
paraas demais Regiões Federais do País.

Atendimento

de RPVs no pleno do Tribunal.

..

RPVs PAGOS
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ARQUIVO JUDICIÁRIO
Devido à instalação do Fórum Social na
AvenidaDantas Barreto, no centro do Recife,
paraos Juizados Especiais Federais, oArquivo
Judiciário necessitou ser transferido para
outro local. Com essa transferência, 14 mil
caixasdo Arquivo Judiciário foram revisadas
etransferidas para o prédio cedido pela Caixa
Econômica Federal. Hoje, as solicitações de
desarquivamento são atendidas no mesmo dia
ou em 24 horas. Anteriormente, demoravam
atésete dias para o seu atendimento.

~

c:a

Arquivo Judiciário no bairro da Imbiribeira, no Recife.

.
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GESTÃO DE PESSOAS

o foco no atendimentotambém voltou-se para
o próprio servidor da 53 Região da Justiça
Federal. A Presidência não só manteve os
benefícios anteriormenteconquistados, como
ampliou seus programas de capacitação.
Todos foram contemplados: do servidor mais
graduado ao pessoal terceirizado. Por sua
vez, todos os gestores foram estimulados a
se capacitar nas mais recentes e inovadoras
técnicas de gerenciamento público.
Nesse sentido, no âmbito regional, podem
ser ressaltadas as seguintes atividades:
. Concurso público para provimento de cargo
de Juiz Federal Substituto.
. Concurso público para provimentode cargo
de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário
em toda a 53Região, realizado em 2003.

. Encontro de Supervisores da área de
capacitação para elaboração de planejamento
regional.
. Nomeação de 38 magistrados e 516
servidores.
. Implantação do Novo Sistema de Folha de
Pagamento (implantado e em fase de teste).
No âmbito do próprio Tribunal, podem ser
realçadas as seguintes ações:
. Capacitação e atualização em várias
disciplinas de Direito Público.
. Capacitação em Língua Portuguesa.
. Conclusão do Curso de Pós-graduação em
Processo Civil.

TELA DE APRESENTAÇÃO
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. Capacitação

de

132 Supervisores

52
em

Diretores
programas

e
de

gerenciamento.
.

Curso de Qualidade no Atendimento,

destinado aos recepcionistas e seguranças.
. Continuaçãodo Programa de Alfabetização

para os terceirizados.

. Cursode mapeamento de processos.
. Reformulaçãodo processo de limpeza e
conservação do prédio-sede e dos anexos,
após consultoria e curso realizados pelo
Senac.
. Programa Qualidade de Vida, com a
formaçãode uma comissão envolvendo os
profissionaisda área de saúde. Já existe um
trabalhoque vem sendo desenvolvido por
todaa equipe,que é o exame periódicopara
os agentes de segurança, previsto para ser
estendidoaos demais servidores.
. Participação de magistrados e servidores
emcongressos, seminários e cursos no Brasil
"...,

e no exterior.

. Apresentação, no congresso anual do
Centro Latino-americano de Administração
Pública - Clad, realizado em Madri, em
novembrode 2004, do trabalho em Gestão
de Qualidade, que está sendo desenvolvido

1:>.. Jó

noTRF/5aRegião.

~

I

I
I
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Atendimentono Setor Médico.

É de se assinalar ainda que, consoante com
uma política de humanização nas relações
de trabalho, houve a preocupação em
comemorar as datas festivas e em realizar
confraternizações mensais dos aniversários
dos servidores.Assim,com basenumafilosofia
convivencial, foram festejados dias e épocas
especiais, a exemplo do Dia Internacionalda
Mulher, do Dia das Mães, da Homenagem

aos ServidoresmaisAntigos- com 15anos
de trabalhono TRFda 5a Região-, do Dia
do Servidor e dos ciclos carnavalesco, junino
e natalino.
Houve ainda o estímulo à participação dos
servidores em atividades culturais, a exemplo
do que ocorreu no Coral, que, no biênio, teve
ampliado o seu número de participantes,
adquiriu seu próprio uniforme e realizou
diversas apresentações não só no TRFcomo
em eventos externos.

Tribunal comemora o Dia Internacional da Mulher.

Comemoração

dos aniversariantes do mês.

Mencione-seainda o permanente diálogo que
a direção da Corte manteve com o Sindicato

dosServidoresPúblicos Federais - entidade
homenageada nas comemorações dos
15anos do Tribunal - e a Associação dos
Servidoresda Justiça Federal - Asserjufe,
semprecom o objetivo maior de resolver da
melhore mais harmônica forma os assuntos
de interessecomum entre a Instituição e os
seusservidores.

Apresentações do Coral abrilhantaram

eventos.

GOIABA
Acredita-se que a goiabeira seja nativa do Brasil. Relatos históricos de 1587 já a consideravam uma planta indígena.
Além de ser consumida ao natural, é matéria-prima de indústrias regionais de doces.

GESTÃO DA QUALIDADE

Desde 2002, a 5a Região possui um
Planejamento Estratégico aprovado pelo
Pleno Administrativo. Dessa forma, as
ações desenvolvidas sempre tiveram como
norte a busca pela efetividade, rapidez e
transparência dos serviços jurisdicionais.
Sob as diretrizesdo PlanejamentoEstratégico,
houve o mapeamento de processos e a
criação de indicadores de desempenho
para a atividade judiciária, bem como a
implantação de sistema de monitoramento
dos indicadores.
No âmbito regional, podem ser mencionadas
ações como:
. Criação dos indicadores de desempenho
na área judiciária, que foram adotados
pelo Conselho de Justiça Federal, através
da Resolução n° 398, de 26 de outubro de
2004.
. Implantação do Sistema de Monitoramento

Reunião do Setor de Malote.

dos Indicadores de Desempenho no TRF/5a
Região e nas Seções Judiciárias, o que
possibilitará a implantação do Sistema
de Estatística da Justiça Federal do Brasil

Sinejus. Nesse sentido, foi instalado o
AxonMonitor - um programa de caráter
-

gerencial que visa ao acompanhamento
do desempenho da Instituição através de
indicadores numéricos. Esses indicadores
são criados pelo próprio Tribunal para refletir
melhor a sua realidade. Com a continuidade
de alimentação desses indicadores, será
possívelidentificarem que pontos a Instituição
está bem e quais os pontos que necessitam
de mais atenção para se atingir um nível de
excelência nos seus serviços.
. Análise da importância de cada unidade de
trabalho para o cumprimento da missão do
TRF/5aRegiãoe das SeçõesJudiciárias, como
mapeamentode processos, o que possibilitou,
entre outras ações, valorizar ainda mais
o trabalho desenvolvido na Seção de Malote,
onde circulam em média treze toneladas de

processos e documentos por mês. Daí a
capacitação dos Supervisores das Seções
de Malote de toda a Região, objetivando:
1) a uniformização dos procedimentos;
2) a conscientização da relevância de seus
trabalhos, por serem responsáveis pela
recepção e expedição de toneladas de
processosjudiciais e documentos, que, caso
não sejam efetuadas de forma eficiente,
eficaze efetiva, interferirão negativamente na
tramitaçãoprocessual; 3) a interligação das
própriasSeções de Malote aos sistemas de
acompanhamentoprocessual do TRF e das

. Estudo e agilização do Pedido de
Autorização de Despesa - PAD, com o
benefício da redução do seu trâmite e da
criação do Sistema de Acompanhamento do
PAD.
o Sistema de Pedidos de Autorização de
Despesas visa automatizar a criação, a
tramitação e o acompanhamento de PADs
relativos a compras de materiais ou à
contratação de serviços realizados pelos
diversos setores do Tribunal.

Seções Judiciárias.

No âmbito interno da própria Corte, a Gestão
pelaQualidade foi marcada, sobretudo, pelas
seguintes atividades:

TELADE APRESENTAÇÃO

seja bem-vindo,

Natwo

PAD

*,-PAO
Inserir

rIIIiMm

Em UlaPAD

~BOePAD

o.iamm

De Ülllldrlo

....

. Feira de SeNiços. Realizada, em setembro
de 2004, na sede do TRF,com o objetivo de
promover o entrosamento entre os servidores
e fomentar a visão sistêmica. Os resultados
alcançados foram além das expectativas.
Ao final, foi solicitada, pelos participantes,
a repetição da experiência.
. Primeira Mostra Regional da Qualidade.
Realizada, na sede no TRF, em setembro
2005, teve dezeseis trabalhos inscritos, oito
dos quais apresentados, após uma seleção.
Seu maior objetivo foi socializar exitosas
experiências da própria Corte e das Seções
Judiciárias.
Flagrante da Feira de Serviços, em setembro de 2004, na sede do TRF/sa
Região. Em primeiro plano, a Desembargadora Presidente.

. Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo.
A Pesquisa, que teve como parâmetro
o modelo utilizado pelo Programa de
Qualidade do SeNiço Público Nacional, foi
realizada em todas as Seções Judiciárias
que compõem a 5a Região, no período de
7 a 11 de março de 2005. Seu resultado
proporcionará, aos gestores, uma ferramenta
de grande utilidade do ponto de vista
gerencial, detectando os pontos críticos e/ou
satisfatórios,deforma a propiciar maiorclareza
quanto à percepção dos jurisdicionados em
relação à prestação de serviço pelo TRF/S3
Região.

Atendimento ao Público

8,39

8,99

Acesso às informações

7,95

8,51

Conservação e limpeza do TRF I

8,86

I

9,29

-

COMUNICAÇÃO SOCIAL:
UMA INOVAÇÃO
Criadoem14de abrilde 2004, o TRFHojejornalmural e diário - se tornou um sucesso
de comunicação. A razão é muito simples: é
neleque o servidor se vê espelhado, participa
dasváriasatividades do Tribunale é informado
das notícias da Corte e da Justiça Federal.
PelaInternet,é transmitido para magistrados
e servidores de toda a Região. Em 30 de
março de 2005 publicará a sua edição de
n°232.

TRF Hoje: participação de todos num novo estilo de comunicar.

--..

CAJU
Colhido de árvore tipicamente nordestina, o caju é comercJalizado fresco, seco e na forma de doces e sucos.

Na verdade, o verdadeirofrutodo cajueiroé a castanha.

,

AMPLIAÇÃO E REVISÃO
DOS ESPAÇOS FÍSICOS
CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO
E REFORMA DE IMÓVEIS
No âmbito regional, as crescentes demandas
à Justiça Federal de 1° e 2° Graus têm
demonstrado a necessidade de ampliação
dos Juizados Especiais Federais e da
instalação de Varas Federaisno interior,o que
reclama a criação de novos espaços físicos
ou a reutilização de espaços já existentes.

No momento, está concluído o edifício da Vara
de Mossoró, e encontram-se em construção
os prédios destinados às Varas de Itabaiana,
em Sergipe; Caruaru, em Pernambuco;
Arapiraca, em Alagoas; e Sousa, na Paraíba.

~

Nesse sentido, foram enviQados esforços
com vistas a buscar o apoio da sociedade
para reduzir os custos da União no processo
de implantação das novas Varas. Assim é
que todos os terrenos onde estão sendo
construídas as novas sedes foram adquiridos
mediante doação: o de Caruaru (PE) foi
doado pelo empresário IvanNunes; o de Serra
Talhada (PE), pelo Governo do Estado de
Pernambuco; os de Arapiraca (AL), Estância
(SE), Itabaiana (SE), Limoeiro do Norte (SE),
Juazeiro do Norte (CE) e Sousa (PB), pelas
respectivas prefeituras municipais; e o terreno
de Mossoró (RN) foi cedido pela Escola
Superior de Agronomia de Mossoró.
Inauguração da Vara Federal de Sousa, na Paraíba.

Maquete do prédio destinado à Vara Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

No âmbito do TRF/5a Região (o único dos
Regionais que ainda está composto de
quinzedesembargadores), tendo em vista a
ampliação futura de seu corpo de
desembargadorespara vinte e sete membros
- como aliás já foi proposto ao Conselho
da Justiça Federal faz-se igualmente
necessária a revisão e a ampliação dos
espaços físicos, tanto para abrigar novos
Gabinetes como para atender às áreas
Judiciáriae Administrativa.

Nessa perspectiva, foi adquirido um imóvel
na Praça Tiradentes, fronteira ao TRF, onde
se instalou um novo anexo, com 2.350 m2
de área útil, permitindo, com isso, o abrigo
dos serviços administrativos da Corte e
aumentando o espaço físico no prédio-sede
para o futuro número de Desembargadores
e Gabinetes. No seu hall de entrada, numa
demonstração de apreço aos valoresculturais
da Região, encontra-se a reprodução de um
belo painelde autoria de RomeroBrito, cedido
pelo artista.

--
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Perspectiva do Anexo 3, situado em praça fronteira à sede do TRF/sa Região.
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Painel do artista plástico Romero Brito no hall de entrada do Anexo 3 da Corte.

Ainda noâmbito interno,é precisolembrarque,
em 2004, o prédio-sede do Tribunal Regional
Federal estava completando dez anos de
uso e que, portanto, havia a necessidade de
serem revistos equipamentos e fachadas.
Essa revisão abrangeu a modernização dos
elevadores e do sistema de ar-condicionado.
Foram melhorias que objetivaram uma
adequação à atual realidade, fazendo com
que os equipamentos poupassem mais
água e energia, o que já vem possibilitando
um expressivo índice de 30% de economia
de recursos financeiros. No que concerne
às fachadas, foi realizada intervenção
construtiva do tipo recuperação, com a
finalidade de restituiras condições funcionais
de estabilidade e impermeabilidade do
revestimento; nesse sentido, seguiu-se a
orientação técnica do Dr. Paulo Roberto
do Lago Helene, engenheiro civil, M.Sc.,
Ph.D. e Professor Titular do Departamento
de Engenhariada Construção Civil da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo,

que propôs a adoção de procedimentos
inovadores, a exemplo do que já ocorre
nos Estados Unidos. Com isso, foi possível
fazer uma economia de 52% nos custos
anteriormente orçados para as obras.
Quanto à reforma do sistema de climatização
da sede do TRF, em 2004 houve uma
substituição do sistema de água pela
utilização de ar. Já em 2005, foram iniciadas
as obras para implantar um tanque de
termoacumulação, que, segundo estudos
realizados, proporcionará uma economia
substancial na conta de energia elétrica,
permitindo o desligamento das unidades
geradoras de frio no período das 17:00 às
19:30, horário em que a tarifa de energia é
mais elevada. Esse sistema também suprirá
toda a necessidade de climatização do Anexo
da Praça Tiradentes, que será alimentado
através de interligação subterrânea e
totalmente controlado por um moderno
sistema de automação.

i
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Outra reforma a assinalar foi a ampliação
do hall de entrada do prédio-sede do
Tribunal, oportunizando, a um só tempo,
um novo espaço para melhor atender os
jurisdicionados e, por outro lado, mais uma
opção de espaço cultural e de realização de
eventos sociais. Com relação à Escola de
MagistraturaFederal,já foi contratado projeto
para uma ampla reforma, que se iniciará em
breve,do prédio que a abriga.

Elevadores foram modernizados.

-

Hall de entrada da sede: conforto para o cidadão e opção de espaço cultural.

Novo sistema de ar-condicionado

gera economia de recursos.

CONGRESSOS, SEMINÁRIOS
E EVENTOS SOCIOCULTURAIS
Sempre com a filosofia de aproximar o Poder
Judiciário e a Sociedade, o TRF/5a Região
também trabalhou como um centro de
convergência de saberesjurídicos e culturais,
abrigando e incentivando a realização
de congressos e seminários abertos à
comunidade jurídica e ao público acadêmico
em geral. Tais eventos foram marcados
por um grande número de pessoas e por
uma destacada participação de intelectuais
brasileiros e estrangeiros.
Dessa forma, como palco de grandes
debates, o TRF/5a Região comemorou
os 15 Anos da Constituição Federal;
discutiu a Proteção Ambiental; analisou as
inovações do novo Código Civil; promoveu
o Simpósio Nacional - Direito e Imprensa
Desencontros de Linguagem, o II Encontro
Regional de Juízes Federais, a Quinta Jurídica
-

encontros científico-culturais promovidos,

mensalmente, pela Escola de Magistratura
o I Simpósio de Ética Convivencial,
Federal
-

em homenagem aos 100 Anos do Rotary
Club, entre muitos outros eventos de caráter
acadêmico, artístico e cultural, a exemplo de
lançamentos de livros, exposições de pintura
e fotografia e recitais de música.

Presidente entrega prêmio e diploma a vencedor do Concurso de Monografia.

Em comemoração aos seus 15 anos de
instalação, a Corte promoveu uma sessão
solene em que homenageou servidores e
em que procedeu-se a obliteração de um
selo comemorativo pela Empresa Brasileira

de Correiose Telegráfos- ECT, culminando
com um recital da pianista Elyanna Caldas;
publicou o livro Tribunal Regional Federal
da sa Região: Quinze Anos a Serviço
da Cidadania e lançou o Concurso de
Monografia O Papel Social da Justiça
Federal: Garantia de Cidadania, destinado
a profissionais e estudantes de todo o Brasil,
que obteve ampla repercussão em vários
estados brasileiros, como testemunham
seus três primeiros colocados de cada
categoria, a saber: George Marmelstein
(1° lugar, categoria Profissional, do Rio
Grande do Norte); Cleonice Faria de Jesus
Neves (2° lugar, categoria Profissional, do
Maranhão); Shandor PorteiIa Lourenço
(3° lugar, categoria Profissional, de Brasília
- DF); e ainda: Paulo Roberto Brasil Telesde
Menezes (1° lugar, categoria Estudante, do
Maranhão); Marcia Glebyane Maciel Quirino
(2° lugar, categoria Estudante, da Paraíba)
e MarceloAndré Matheus de Lucena (3° lugar,
categoria Estudante, de Pernambuco).

"
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MARACUJÁ
Com propriedades calmantes e de sabor forte e ácido, o maracujá, já no século XVI, deslumbrou os colonizadores
Seu suco é muito apreciado.

do Brasil e do Novo Mundo.

~
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PUBLICAÇÕES

GABINETE DA REVISTA
No biênio, dando continuidade ao programa
de publicações da Corte, o Gabinete da
Revista,dirigido pelo Desembargador Federal
Francisco Queiroz BezerraCavalcanti, editou
oito números da Revista do TRF/SBRegião,
com tiragem de 320 exemplares cada.
Em março de 2005, passou também a ser
publicada em CD-ROM.
Além disso, publicou as Coletâneas de
Julgados dos Desembargadores Federais
José Maria Lucena, Francisco Cavalcantie do
Juiz Federal Alexandre Costa de Luna Freire.
É de se assinalar o número especial da Revista

do TRF,que homenageou o decano da Corte,
Desembargador Federal Ridalvo Costa, em
seus 35 anos de Magistratura.

EDIÇÃO COMEMORATIVA
DOS 15 ANOS
Lançado, fora do circuito comercial, o livro
Tribunal Regional Federal da sa Região:
quinze anos a serviço da cidadania, em
homenagem ao décimo quinto aniversáriodo
TRF.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

o comprometimentocom a questão social foi,
emtodos os momentos da gestão que ora se
encerra,uma diretriz sempre presente. Nesse
sentido, não foi esquecida a Comunidade
do Pilar, vizinha ao Tribunal e tão carente
de atenções por parte dos que governam
e representam o Estado. Na medida do
possível, promoveu-se a arrecadação de
contribuiçõespara a merenda escolar e para
materialdidático nos momentos festivos da
Corte, buscando-se ampliar o espírito de
solidariedadecom os menos afortunados.
Às crianças de escolas públicas ofereceu-se
a oportunidade de promoção de seus grupos
artísticos,valorizando-as com uma acolhida
que as prestigiasse em sua formação de
futuros cidadãos. Um exemplo marcante foi
a presença, em vários eventos sociais, dos
alunos do Conservatório Pernambucano de
Música,cuja formação musical está a cargo
do Governo do Estado.
Devem ser mencionadas ainda asv ações que

objetivaram e fortaleceram a continuidade
do convênio entre a Corte e a Secretaria de
Educação do Estado de Pernambuco, com
vistas a garantir o direito à sala de aula dos

funcionáriosterceirizados.Uma iniciativaressalte-se- que principiouna Presidência

Margarida Cantarelli com as crianças da Comunidade

do Pilar.

do Desembargador Geraldo Apoliano e
que recebeu todo o empenho para que
continuassea serdesenvolvidacom a atenção
que merece.

,AJunos
doCentrodeCriatMdade
MusicaldePemambuoo
seapresentam
nonovohall.

RECONHECIMENTO

Atestam o reconhecimento desse papel
social avançado que se buscou implantar
na administração deste TRF no biênio que
se encerra, as manifestações apresentadas
por diversos setores da sociedade, através
de lauréis entregues à Presidente, como
prova do acatamento do trabalho coletivo
desenvolvido.

São exemplos desse acatamento dos valores e
práticas disseminados as seguintes honrarias:
Título de Cidadã Honorária do Estado de
Sergipe e dos municípios de Timbaúba (PE),
Sousa, Campina Grande (PB) e Mossoró (RN);
Medalha do Mérito Tamandaré, da Marinha do
Brasil; Medalha da Ordem do Mérito Militar,
do Exército Brasileiro; Comenda da Ordem
do Mérito Aeronáutico; Medalha do Mérito
Penitenciário, do Governo do Estado de
Pernambuco; Medalha do Mérito Frei Caneca,
do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;
Decreto-Diploma de Consagração e Medalha
O Pacificador Sérgio Vieira de MeIo, da ONU,
entre muitas outras homenagens, tanto de
órgãos públicos quanto de entidades e
organizações da sociedade civil, a exemplo
do Oiario de Pernambuco, da Maçonaria, da

Universidade Salgado de Oliveira - Universo,

Desembargadora

A Desembargadora

."

e de diversos Clubes de Serviço.
~

Presidente recebe a Medalha do Mérito Tamandaré.

Federal Margarida Cantarelli recebe, em Aracaju, o Título de Cidadã de Sergipe.

Homenagem da Procuradoria da Fazenda Nacional.

Presidente recebe a Medalha do Mérito Militar.

Homenagem da Universidade Salgado de Oliveira - Universo.
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UMA ÚLTIMA PALAVRA

Finalmente,talvez seja oportuno registrar que
este Relatório não abarca todas as ações
voltadas para a eficiência e o bem-estar

do TRF/saRegião.Muitas dessas ações é claro - foram pequenas,discretas, mas
com elas se procurou dar suporte a muitas
outras de caráter mais estrutural, capazes

de racionalizaros gastos -

a exemploda

reciclagem de cartuchos para impressoras,
da redução do consumo de papel e de

custosdos serviçosreprográficos-

ou de

simplesmente realçarem a beleza de nosso
ambiente de trabalho, como o cuidado com
os jardins da fachada, que, com seu verde,
nos trazem a esperança de dias sempre
melhores.
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