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Marcelo Navarro é eleito presidente da 3ª Turma 

Benefícios suspensos

Objetos esquecidos

TRFs terão comitê regional de obras 

Ministro Raul Araújo Filho 
STJ

Maria das Graças Cruz Ribeiro
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre 
Thatiany Carolina Neves Tablada
Gabinete da Vice-Presidência
Natalie Nascimento Gayão
Subsec. de Orçamento e Finanças

Sábado, dia 11 de maio

Ministro  
Ricardo Lewandowski

STF
José Ricardo Sales de Matos
Subsecretaria de Apoio Especial
Jayme Monteiro Cavalcanti de Arruda
Gab. Des. Fed. Barros Dias
Karina Luciana Marinho Bernardo
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Caroline Benvindo Caldas
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Tadeu Ricardo de Santana
INTERFORT

Domingo, dia 12 de maio de 2013
Denivaldo de Jesus Coelho de Araújo
Divisão de Protocolo e Distribuição
Kátia Rosana Couto Soares Paguetti
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel
Júlia Esteves Guimarães
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Rodrigo Raulino de Souza
Informática

Meio Ambiente

Um ar condicionado sujo represen-
ta 158 quilos de gás carbônico a 

mais na atmosfera por ano.

ma resolução aprovada recen-
temente pelo Conselho da Jus-

tiça Federal (CJF) transforma os re-
presentantes dos tribunais regionais 
federais no Comitê Técnico Nacional 
de Obras em coordenadores do 
Comitê Técnico de Obras Regional. 
A arquiteta Tatiana Rabello Abitbol e 
o engenheiro civil Ramayano Fran-
cisco da Silva, da Subsecretaria de 
Infraestrutura e Administração Pre-
dial (SIAP) do TRF5, são os represen-
tantes desta Corte. De acordo com 
o CJF, os projetos de arquitetura e 
engenharia dos órgãos da Justiça 
Federal, cuja previsão orçamentária 
for igual ou superior ao definido por 
lei para a modalidade de licitação 
Tomada de Preços (acima de R$ 
650 mil), deverão ser enviados ao 

Comitê Regional e, pos-
teriormente, ao Comitê 
Nacional, para análise da 
adequação às normas e 
orientações do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 
do CJF. 
Atribuições – Os comi-
tês regionais e nacional 
têm como atribuições 
a emissão de pareceres 
técnicos sobre aquisições 
de imóveis, projetos, obras e servi-
ços de engenharia e de propostas 
de uniformização: de atividades, 
procedimentos e rotinas relaciona-
dos à elaboração de programas de 
necessidades e diretrizes de proje-
tos arquitetônicos, de tecnologias e 
elementos que subsidiem a elabora-

ção de projetos, execução de obras 
e manutenção predial, de elementos 
arquitetônicos e de programação 
visual que permitam a identidade vi-
sual dos edifícios da Justiça Federal, 
de critérios de acessibilidade e de 
inclusão, e de procedimentos para 
estimativa de custos.

O desembargador fe-
deral Marcelo Navarro 
foi eleito, ontem (9/05), 
presidente da Tercei-
ra Turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5. O presi-
dente eleito anunciou, 

na ocasião, que a sessão 
de julgamento marcada 
para o dia 30/05 (quinta-
-feira) será antecipada 
para o dia 28/05 (terça-
-feira), em comum acor-
do com os demais inte-
grantes do colegiado, 

em razão do feriado de Corpus 
Christi. A referida sessão será 
realizada, excepcionalmente, no 
Plenário desta Corte. A Terceira 
Turma é formada, ainda, pelos 
desembargadores federais Ge-
raldo Apoliano e Luiz Alberto 
Gurgel de Faria.

A Subsecretaria de Apoio Es-
pecial (SAE) faz um alerta aos 
servidores para ficarem mais 
atentos aos seus objetos pes-
soais, a fim de evitar que sejam 
extraviados. Segundo o diretor 
da SAE, major Clovis Marques 
Pereira, o alerta se dá em virtu-
de do crescimento da procura 
por objetos perdidos, como 
celulares, chaves e joias (anéis, 
brincos, colares etc.), que são 
esquecidos, na maioria das ve-
zes, nos banheiros ou próximos 
às maquinas de café, localizadas 
nos corredores do edifício-sede 
do TRF5 e dos anexos.

A Divisão de Folha de Pagamen-
to (DFP) comunica aos servidores 
requisitados que ainda não en-
tregaram a declaração anual de 
que não recebem benefícios pelo 
órgão de origem (auxílo-alimen-
tação, transporte e escolar), que, a 
partir da próxima folha, os bene-
fícios serão suspensos, conforme 
previsto na Resolução nº 04/2008, 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF). A DFP lembra que o prazo 
para entrega do referido docu-
mento se encerrou no dia 1º de 
abril. Informações: 9344/9784.


