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O
JFRN promove 
Quinta Jurídica 

Seminário sobre registro de preços será transmitido no TRF5

de Maio

QUINTA

Presidência do TRF5 e sindicatos debatem 
questões orçamentárias e administrativas

Ao término do expediente, des-
ligue o computador, inclusive o 

monitor. A função standby con-
some cerca de 15% a 40% da 
energia total de um aparelho.

Economize Energia

Aniversariantes

Juiz Federal Allan Endry 
Veras Ferreira

SJPE – Arcoverde

Juiz Federal Rodrigo 
Vasconcelos C. de Araújo

SJPE – Cabo de Santo 
Agostinho

Cristiane Emídia Ferreira Alves
Subsecretaria de Recursos

Luíza Helena da Silva Guedes
Subsecretaria de Recursos

Vitor da Cunha Miranda
Gab. Des. Federal Conv. Manuel Maia

Irandré Sales de Menezes Júnior
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Melquisedeque Marques Salgado
Leon Sousa - Marcenaria

presidente do 
Tribunal Regional 

Federal 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fia-
lho Moreira, reuniu-
-se, ontem (18), com 
representantes dos 
sindicatos dos ser-
vidores da Justiça 
Federal na 5ª Região, 
para debater questões 
orçamentárias e admi-
nistrativas que afetam 
o dia a dia dos servidores, como 
aumento do plano de saúde, ver-
ba para pagamento do reajuste de 
13,23%, aumento da indenização 
de transporte (específica para ofi-
ciais de Justiça), medidas adotadas 
pelo TRF5 para redução de custos, 
entre outras. O presidente do TRF5 
informou que existem algumas 
comissões empenhadas em estudar 
alternativas para minimizar o im-
pacto dos cortes orçamentários, o 
que também se aplica ao aumento 
do plano de saúde. “Estou tentando 
conduzir todas as ações da maneira 
mais transparente e democrática 

possível, ouvindo, avaliando e fa-
zendo o que a maioria quer”, ga-
rantiu Fialho. 
Reajuste - Em relação ao reajuste 
de 13,23% para todos os servi-

Amanhã (20), o seminário “O Sis-
tema de Registro de Preços e seu 
uso como instrumento de gestão 
pública”, voltado para diretores e 
servidores da Administração, será 
transmitido na sala das Turmas 
Sul do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, das 8h30 

às 18h (com intervalo das 12h às 
14h). Temas como planejamento, 
julgamento da licitação, gestão 
da ata e contrato de registro de 
preços, bem como os cuidados 
na instrução e justificativa dos 
processos, serão tratados. Os 
palestrantes serão o professor e 

procurador-chefe da Procuradoria 
Federal na Enap, Rafael Oliveira, 
e o também professor da Enap e 
procurador-federal da Advocacia-
-Geral da União (AGU), Daniel 
Barral. A realização do seminário 
é da Escola Nacional de Adminis-
tração Pública – Enap.

Visita - Estudantes do 
curso de Direito do 
Centro Universitário 
de João Pessoa (Uni-
pê) visitaram, na tarde 
de ontem (18), o 
TRF5. Os 40 universi-
tários foram acompa-
nhados pelo profes-
sor Harrison Targino, 
que ministra a disciplina de Processo 
Civil e coordena o projeto Direito 
Afora, uma iniciativa que se propõe 
a levar estudantes de Direito para 

Com o tema “A influência do novo 
CPC no âmbito do direito previ-
denciário”, o núcleo da Escola de 
Magistratura Federal no Rio Gran-
de do Norte promove, hoje, às 
19h, mais uma edição da Quinta 
Jurídica. O evento será realizado 
no auditório da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN), com 
palestras dos juízes federais Fábio 
de Souza Silva e Carlos Wagner 
Dias Ferreira, que é coordena-
dor do Programa de Mediação 
da JFRN – JF Media. As inscrições 
gratuitas já podem ser feitas no 
site da JFRN e só serão confirma-
das mediante a doação de 2 kg de 
alimentos não perecíveis.

conhecer órgãos do Poder Judiciário. 
O grupo assistiu ao vídeo institucio-
nal “A Casa do Direito” e à sessão do 
Pleno e conheceu o heliponto.

dores, Fialho infor-
mou que tanto o TRF5 
quanto o CJF já apro-
varam o reajuste, mas a 
implantação depende 
de dotação orçamen-
tária. Segundo ele, o 
presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, se com-
prometeu em defender 
o PL 2648/15 com a in-
corporação do referido 

percentual. Com vistas a manter o 
diálogo, sindicatos e Presidência 
do TRF5 deixaram agendada uma 
próxima reunião para julho do cor-
rente ano.


