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Palestra sobre planejamento financeiro 
encerra comemorações

Nova edição da revista Argumento destaca direito ao esquecimento
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segunda palestra alusiva ao 
Dia do Servidor Público no 

TRF5 foi realizada ontem, no Pleno 
do Tribunal, na qual os especialis-
tas em planejamento financeiro, 
Eduardo Ribeiro e Gustavo Maia, 
deram dicas de como organizar as 
finanças da família. Para Gustavo 
Maia, ninguém trabalha por dinhei-
ro, mas para conquistar um sonho. 
“O dinheiro que você ganha pode 
não dar para comprar tudo, mas 
pode ser suficiente para comprar a 
maioria das coisas que você preci-
sa. É necessário estabelecer quais 
são as suas prioridades e as da sua 

Semana do Servidor Público:

família”. O consultor alertou 
para os gastos ‘invisíveis’: 
“o cafezinho, a cervejinha, a 
lembrancinha, enfim, são de 
pequeno valor, mas a frequên-
cia gera problemas”.
Planejamento – O consultor 
Eduardo Ribeiro disse que 
planejamento financeiro tem 
a ver com comportamen-
to. “Você tem que criar o hábito de 
colocar tudo numa planilha. Seu 
objetivo tem que ser específico, 
mensurável, atingível, relevante e 
temporal”, ressaltou Ribeiro. Os 
participantes receberam planilhas 

ao entrar no Pleno. Na segunda 
parte da palestra, Eduardo Ribeiro 
demonstrou como fazer o planeja-
mento financeiro. Ao final, 10 servi-
dores foram sorteados para receber, 
hoje, uma consultoria individual.

A 5ª edição da revista Argumento, 
vencedora do XI Prêmio Nacional 
de Comunicação e Justiça,  já está 
sendo distribuída no TRF5 e para 
órgãos do Poder Judiciário e fa-
culdades de Direito e Jornalismo. 
Nesta publicação, a reportagem 
de capa detalha o Direito ao Es-

quecimento, entendimento que 
ganhou força após a aprovação 
do Enunciado 531,  na VI Jornada 
de Direito Civil. A matéria traz en-
trevistas com o desembargador 
federal Rogério Fialho, entre outros 
especialistas no assunto. Confira 
também as seções Perfil, dedicada 

à desembargadora federal Margari-
da Cantarelli, e “À Luz dos Direitos”, 
com fotografias feitas pelo desem-
bargador federal Vladimir Carvalho, 
durante as correições. Outro deba-
te de destaque é travado entre os 
desembargadores federais Edilson 
Nobre e Marcelo Navarro, que dis-

cutem o controle de consti-
tucionalidade pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Por 
fim, mas não menos impor-
tante, um artigo do presiden-
te do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, so-
bre jurisdição e Constituição.

O juiz federal Marco Bruno Cle-
mentino (JFRN) representa a 5ª 
Região na reunião do Conselho 
das Escolas da Magistratura 
Federal (Cemaf), que será reali-
zada hoje, a partir das 9h30, na 
Escola de Magistrados da Jus-
tiça Federal da 3ª Região, em 
São Paulo. O encontro vai de-
bater a apresentação do Manu-
al Executivo da Formação Inicial 
dos Magistrados, a criação de 
grupos de pesquisa nas Esco-
las Federais da Magistratura, a 
proposta de resolução sobre o 
afastamento de magistrados de 
primeiro e segundo graus para 
fins de aperfeiçoamento profis-
sional, entre outros assuntos.


