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Gestão orçamentária para comunicação é tema de encontro na SJCE

Orelhões reparados 
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Medalha do 
Mérito Joaquim 
Nunes Machado

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 lançou, 

sexta-feira (7/08), Edital de Pro-
moção de juiz federal, com a fina-
lidade de provimento do cargo de 
desembargador federal pelo crité-
rio de merecimento, em razão da 
aposentadoria do desembargador 
federal emérito Francisco Geraldo 
Apoliano Dias, ocorrida em 6/05, 
e publicada no Diário Oficial da 
União (DOU), em 30/06. O Edital 
visa a dar conhecimento aos juízes 
federais da Justiça Federal de 1º 
Grau da 5ª Região, com mais de 
cinco anos de exercício no referi-
do segmento do Poder Judiciário, 
interessados em concorrer à vaga 
oferecida. 

Prazo - Os concorrentes 
devem formular pedido por 
escrito, no prazo compre-
endido entre 12 e 31/08, 
exclusivamente através de 
comunicação eletrônica, 
enviada pelo candidato 
ao Núcleo de Assuntos da 
Magistratura do TRF5, contendo, 
além da informação do propósito 
de concorrer, cópia do currículo do 
candidato e dos demais elementos 
que, na avaliação do postulante e 
nos termos da Resolução nº 106, 
de 05/04/2010, do Conselho Nacio-
nal de Justiça, influam na aferição 
do merecimento, bem como, pelo 
menos, quatro peças elaboradas 
pelo interessado e produzidas em 

autos sob sua jurisdição no último 
biênio. Os requerimentos de atuali-
zação dos dados pertinentes a esse 
requesito deverão ser dirigidos à 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região, que fornecerá os rela-
tórios atinentes à frequência e ao 
aproveitamento dos candidatos 
em cursos oficiais ou reconhecidos, 
para fins de cumprimento do crité-
rio de aperfeiçoamento técnico.

O III Encontro de Assessores de 
Comunicação da 5ª Região, re-
alizado segunda (10), na Seção 
Judiciária do Ceará (SJCE), trou-
xe à discussão o tema “Gestão 
Orçamentária”. O objetivo foi 
debater e traçar uma gestão re-
gionalizada para os recursos des-

tinados à área. O evento reuniu os 
assessores de comunicação das 
seis Seções Judiciárias e a diretora 
da Divisão de Comunicação Social 
do TRF5, Isabelle Câmara. O di-
retor do Foro da Seção Judiciária 
do Ceará, juiz federal Bruno Carrá, 
abriu o evento e destacou a im-

portância estratégica das Assesso-
rias de Comunicação no Judiciário 
Federal. O diretor da Subsecre-
taria de Orçamento e Finanças, 
Sebastião Campelo, traçou um 
panorama geral do orçamento do 
Judiciário e tirou dúvidas sobre a 
verba da Comunicação Social. No 

período da tarde, os asses-
sores definiram os termos 
de referência que serão 
regionalizados e comparti-
lharam as experiências de 
cada Seção Judiciária. (Com 
informações da Seção de Co-
municação/JFCE).

Amanhã (13), o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, mi-
nistro Ricardo Lewandowski,  e 
o desembargador federal emé-
rito do TRF5, José Maria Lucena, 
serão agraciados com o Grão 
Colar da Medalha do Mérito 
Joaquim Nunes Machado, a 
mais alta comenda do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco. Na 
solenidade, que será realiza-
da no Pleno do TJPE, às 10h30, 
receberão a medalha também 
o governador de Pernambuco 
Paulo Câmara, o general Manoel 
Pafiadache, comandante militar 
do Nordeste, e o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado 
Valdecir Pascoal.

De acordo com a Subsecretaria 
de Apoio Especial (SAE) do TRF5, 
os telefones públicos disponíveis 
neste Tribunal foram reparados. 
Popularmente conhecido como 
“orelhão”, os aparelhos se encon-
tram em perfeito funcionamento, 
localizados em quatro diferentes 
pontos: um no corredor principal 
do térreo do edifício-sede, dois no 
estacionamento e outro no Anexo 
I (Esmafe). De acordo com a SAE, o 
conserto dos telefones foi realiza-
do sem ônus para o TRF5.


