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Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 insti-

tuiu o Manual de Procedimentos 
para Administração e Controle 
de Materiais de Consumo e Bens 
Materiais, no âmbito da Corte. 
Aprovado por meio do Ato nº 
00269/2014, assinado pelo pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, o manual 
tem o objetivo de aprimorar as 
normas e procedimentos sobre a 
aquisição, recebimento, armaze-
nagem, movimentação interna e 
externa e alienação de bens patri-
moniais permanentes. O Ato, pu-
blicado no Diário Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região, 

na última terça-feira (6/05), prevê, 
ainda, a definição de competên-
cias, responsabilidades e atribui-
ções das unidades administrativas 
e agentes públicos envolvidos com 
a gestão de materiais. 
Controle - Na opinião do diretor 
da Subsecretaria de Material e 
Patrimônio (SMP), Severino Ra-
mos Félix Ferreira, a normatização 
dos procedimentos vai melhorar 
o controle dos bens patrimoniais 
do Tribunal e facilitar o trabalho, 
uma vez que nenhum bem poderá 
ser movimentado sem o conheci-
mento da SMP. O diretor informa 
que o manual de procedimentos 
e seus anexos já estão disponíveis 

na intranet. Para ter acesso basta 
clicar no banner “Manual de Pro-
cedimentos do Patrimônio”.

Síndrome visual relacionada 
a computadores

Segundo a Sociedade Brasi-
leira de Oftalmologia (SBO), 
um grupo de sinais e sintomas 
oculares diversos que se apre-
sentam com cansaço, sensa-
ção de corpo estranho, ardên-
cia, dor, irritação, vermelhidão, 
ressecamento e turvação vi-
sual podem ser atribuídos ao 
uso excessivo do computador, 
caracterizando a Síndrome 
Visual Relacionada a Compu-
tadores (SVRC). Para prevenir 
o aparecimento da síndrome, 
deve-se controlar a resolu-
ção, a iluminação e a taxa de 
renovação da tela, ajustar a 
posição do monitor, além de  
regular os fatores ambien-
tais, tais como: o uso de ar-
-condicionado e ventiladores 
e fazer pequenas pausas, de 5 
a 10 minutos por hora, procu-
rando-se fixar a distância sem 
olhar para o monitor. Mais 
informações no site da SBO: 
www.sboportal.org.br/

Catorze juízes federais participam, 
hoje e amanhã, do primeiro mó-
dulo do curso “Desenvolvimento 
Gerencial para Magistrados”. Du-
rante o encontro, os participan-
tes discutem o tema “Liderando 
Equipes de Alto Desempenho”. 
O treinamento, ministrado pelo 
pesquisador e professor Jorge 
Menezes, acontece no Hotel Vila 
Rica, em Boa Viagem – Recife/PE. 
O curso tem o objetivo de formar 
nos magistrados a consciência do 
seu papel como líderes e ajudá-los 
a entender a forma mais eficiente 
de gerenciar suas equipes.

A Subseção Judiciária de Assu/RN 
realiza, na próxima quarta-feira, 
leilão de bens penhorados em 
ações judiciais. O leilão, com 21 lo-
tes, acontecerá, às 10h, na Câmara 
Municipal de Vereadores. Entre os 
bens leiloados estão 10 lotes de 
terrenos urbanos, no loteamento 
Quinta do Farol III, um prédio co-
mercial e um lote de 61 mil tijolos. 
O edital completo está disponível 
no site www.jfrn.jus.br.

A Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) lançou edital de convocação 
para a formação da lista sêxtupla 
destinada ao Quinto Constitucional 
da advocacia no TRF5. O edital foi 
publicado, na última quarta-feira, no 
Diário Oficial da União. O processo 

seletivo prevê o preenchimento da 
vaga deixada pela desembargadora 
emérita Margarida Cantarelli, em vir-
tude da sua aposentadoria, ocorrida 
em março passado. Os interessados 
devem formalizar suas inscrições 
apresentando o currículo de acordo 

com o formulário disponibilizado na 
secretaria do Conselho Pleno da OAB. 
Mais informações através do e-mail: 
cop@oab.org.br ou do telefone (61) 
2193-9621. O edital completo pode-
rá ser conferido no site da OAB/PE 
(www.oabpe.org.br).


