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omeça hoje, e segue até o 
dia 31/05, o período de au-

toinspeção nos gabinetes dos 
desembargadores federais do 
TRF5. Para orientar o trabalho dos 
responsáveis pela autoinspeção 
em cada gabinete, a Secretaria 
Judiciária (SJ) enviou, no final do 
mês passado, através de e-mail, 
os Provimentos de nº 05 e nº 09, 
da Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal, os quais dispõem sobre 
os procedimentos a serem segui-
dos para a efetivação da autoins-

peção, bem como o Ofício nº 
-2013/01847, do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), no 
qual constam as questões 
que serviram de base para a 
geração dos relatórios esta-
tísticos enviados ao CJF e, a 
partir dos quais, será feita a 
seleção dos processos para a 
inspeção. A SJ também en-
caminhou para os gabinetes 
as providências que estariam 
sendo tomadas para atendimento 
dos referidos Provimentos.

Na última reunião do Conselho 
das Escolas da Magistratura 
Federal (Cemaf), o colegiado 
definiu o calendário de even-
tos para 2013. A grade reúne 
cursos e seminários que serão 
realizados em parceria com o 
Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF) e as escolas da magis-
tratura federal. Na Esmafe5, por 

Ana Maria Lucena continua 
como diretora da Divisão de 
Folha de Pagamento. Formada 
em Ciências Contábeis e Direito 
pela Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap), com pós-
-graduação em ambos os cur-
sos, pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), Ana tem 
vasto conhecimento acadêmico 
e profissional. Na diretoria da 
Divisão de Folha de Pagamento 

desde 2003, a 
analista judi-
ciária também 
tem vasta experiência no TRF5, 
tendo trabalhado nas áreas de 
orçamento, jurisprudência, biblio-
teca, gabinete e juizados espe-
ciais. Para essa gestão, pretende 
continuar fazendo seu trabalho, 
mas com a esperança de que, al-
gum dia, as folhas de pagamento 
do país sejam unificadas.

Veja acima o calendário da au-
toinspeção:

exemplo, está prevista a realiza-
ção de um Seminário sobre a Lei 
da Improbidade Administrativa – 
Aspectos Processuais e Materiais, 
que deverá ocorrer em novembro. 
A Esmafe5 também planeja cur-
sos sobre: Desenvolvimento de 
Lideranças; Lei Geral da Copa do 
Mundo; Atualização Legislativa e 
Jurisprudencial em Direito Previ-
denciário; Ética Judicial; Direito da 

Informática; Reforma do Código 
Penal; Direito à Memória e à Ver-
dade; Jubileu de Prata (25 anos) 
da Constituição de 1988; Con-
tratos Bancários; Contabilidade 
para Magistrados e Jornalismo 
Judiciário. Para a realização des-
ses cursos, a Esmafe5 também 
está firmando parceria com a 
Escola do Ministério Público da 
União.

O diretor do Núcleo de Execução 
Orçamentária e Financeira do TRF5, 
Ricardo Cesar, juntamente com Jany 
Rocha Wursch, da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação, par-
ticipam, hoje (6) e amanhã (7), de 
reunião e treinamento com o grupo 
de trabalho de sistema eletrônico 
de Assistência Judiciária Gratuita 
(AJG). Promovido pelo Conselho da 

Justiça Federal (CJF), o encontro tem 
o objetivo de discutir mudanças no 
sistema sobre as questões tributá-
rias, aceitação de pessoas jurídicas 
para trabalhar na AJG, andamento 
da nova resolução, dentre outros as-
suntos. Ricardo lembra que o TRF5 
faz uso de um sistema próprio de 
AJG, mas que é importante a intera-
ção com o sistema nacional.

Já está disponível na Internet o 
Relatório de Gestão 2012. O do-
cumento apresenta resumo de 
dados e informações das áreas 
jurídica e administrativa do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 na gestão do desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima. Para ter acesso ao 
documento basta seguir o se-
guinte caminho: Transparência 
Pública >> Relatório de Gestão.


