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QUARTA

O

Comitê Técnico de Obras Nacional 
se reúne no CJF

Sessão da TNU Leilão judicial

Curso em homenagem ao jurista Agnelo 
Amorim Filho em Campina Grande

Aniversariantes
Ana Patrícia Lopes Farinha da Fonseca
Gab. Des. Federal José Maria Lucena
Sílvia da Silva Santana Pereira
Subsec. de Material e Patrimônio
Roberta Lúcia C. F. Dias dos Santos
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Gilvan Ferreira da Costa Filho
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Sueny Mayara da Silva Barros
Subsec. de Administração Predial

DG participa de reunião sobre Encontro Nacional do Poder Judiciário

Comitê Técnico de Obras (CTO) 
Nacional da Justiça Federal se 

reúne nos próximos dias 12 e 13 
de setembro, no Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), em Brasília, para 
debater a Resolução nº 244/2013 
do CJF, o cronograma do Plano de 
Obras Regional para o exercício de 
2015, a composição do orçamento 
para projetos, o relatório das obras 
em andamento da Justiça Federal 
e as propostas para a apresentação 
do Plano de Obras Regional, entre 
outros assuntos. Os coordenadores 
do CTO da 5ª Região, Ramayano 
Francisco da Silva e Tatiana Rabello 

Abitol, e os suplentes Pedro 
Alexandre Matias Bezerra e 
Flávia Cabral de Melo partici-
pam da reunião. 
Atribuições - Integrado por 
técnicos das áreas de arqui-
tetura e de engenharia do 
CJF e dos tribunais regionais 
federais, o CTO tem como atribui-
ções acompanhar o desenvolvi-
mento e a atualização do sistema 
destinado ao cadastro dos imóveis 
e dos projetos de aquisição e obras 
da Justiça Federal, bem como ge-
rir os dados disponibilizados pelos 
representantes dos comitês técnicos 

de obras regionais. De acordo com 
Ramayano, após a reunião do CTO 
Nacional, será marcada uma reunião 
com os representantes do Comitê 
Regional, composto também por 
dois representantes de cada seção 
judiciária, para discutir o que foi 
apreciado na reunião nacional.

O Diretor-Geral do TRF5, João 
Botelho, e o diretor da Divisão 
de Desenvolvimento Institucio-
nal, Luiz Carlos Targino, par-
ticiparão, nos dias 11 e 12 de 
setembro, na sede do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), em 
Brasília-DF, da Reunião Pre-
paratória para o VII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário. 

O encontro terá como 
foco debater assuntos 
relacionados à gestão 
dentro do Poder Judi-
ciário, definir os objeti-
vos a serem alcançados 
durante o quinquênio 
2015/2019 e discutir 
as propostas para o Glossário 
de Metas Nacionais para 2014. 

Pela primeira vez, 
a região Norte do 
Brasil sediará o VII 
Encontro Nacional 
do Poder Judiciário. 
Sob a coordenação 
do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), 

91 presidentes estarão em Belém 
(PA) para discutir as prioridades 

na Justiça para 2014 e definir 
as diretrizes para a elabora-
ção do Planejamento Nacional 
Estratégico, para o período 
2015/2019. O evento acontece 
nos dias 18 e 19 de novembro, 
no Centro de Convenções da 
capital paraense. Inscrições até 
o dia 8 de novembro. Informa-
ções: cerimonialCNJ@cnj.jus.br.

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Federais 
(TNU) realiza sessão ordinária de 
julgamento hoje (4/9), às 8h30, na 
sede do Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), em Brasília. As reuniões 
prévias do colegiado foram realiza-
das ontem e anteontem (2 e 3/09). 
A TNU é presidida pelo corregedor-
-geral da Justiça Federal, ministro 
Arnaldo Esteves Lima, e composta 
por juízes federais provenientes das 
turmas recursais dos juizados, sen-
do dois de cada região.

O núcleo parai-
bano da Esmafe 
está com inscri-
ções abertas para 
o curso “10 anos 
de vigência do 
Código Civil: uma 
homenagem ao 
jurista Agnelo Amorim Filho”, que 
será realizado nos dias 12 e 13 
de setembro, na Subseção Judici-
ária de Campina Grande. O curso, 

com carga horá-
ria de 20 horas/
aula, terá entre os 
palestrantes os 
desembargadores 
federais Edilson 
Pereira Nobre, 
vice-presidente 

do TRF5, e Rogério Fialho. Inscri-
ções através do e-mail esmafe@
jfpb.jus.br. Mais informações pelo 
telefone (83) 2101-9100.

A Subseção Judiciária de Palmares 
(26ª Vara Federal) realiza, nos dias 
12 e 26 de setembro, leilões de 
bens penhorados, relativos a pro-
cessos de execução fiscal. De acor-
do com a JFPE, os lances poderão 
ser feitos nas modalidades presen-
cial e online, simultaneamente, já 
que os leilões serão transmitidos 
em tempo real por meio do site 
Almeida Leilões. A relação dos 
bens leiloados poderá ser confe-
rida nos sites www.jfpe.jus.br ou 
www.almeidaleilões.com.br.


