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Doação de sangue
A servidora Joana D’Arc Sampaio, da 

Folha de Pagamento, está com pa-
rente necessitando, com urgência, de 
sangue de qualquer tipo. Os interes-
sados devem doar em nome de João 
Alves da Silva Neto, no Hemato Ban-
co de Sangue (Avenida Lins Petit, 264, 
Ilha do Leite). É preciso apresentar um 

documento de identidade com foto. 
Mais informações: (81) 3972-4060.

19
     

O

Secretaria Judiciária orienta sobre ferramenta para autoinspeção dos gabinetes

de Junho

SEGUNDA

Gestores de contratos do TRF5 discutem 
emenda constitucional que limita gastos

s impactos da Emenda 
Constitucional 95/2016, 

que impõe um teto para os 
gastos públicos durante 20 
anos, foi o tema da reunião 
que a Subsecretaria de Orça-
mento e Finanças (SOF) do 
TRF5 promoveu para os ges-
tores de contratos, na quar-
ta-feira (14/06). “Seguindo o 
princípio da austeridade nos 
gastos, a Emenda Constitu-
cional determina que o valor 
destinado ao orçamento de 2017 
seja igual ao de 2016 e, assim, 
segue até 2020, acrescidos apenas 
da inflação (IPCA). O controle no 
limite orçamentário deverá perma-
necer sob vigilância por vinte anos 

A Secretaria Judiciária (SJ) in-
forma que foi disponibilizado, 
na Intranet, um banner sobre a 
autoinspeção do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), que ocor-
rerá em agosto deste ano no 
TRF5. Ao clicar na ferramenta, 

é possível acessar uma cartilha 
sobre o preenchimento do ques-
tionário e um vídeo tutorial ex-
plicando como os dados podem 
ser consultados na ferramenta 
de Business Intelligence (BI). A SJ  
solicita aos gabinetes que utili-

Aniversariantes

(2017-2036), com a possibilidade 
de uma revisão nos índices orça-
mentários daqui a dez anos”, afir-
mou o diretor da SOF, Sebastião 
Campelo. O diretor-geral e a dire-
tora da Secretaria Administrativa 
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zem a ferramenta de BI conforme 
explicado na cartilha e no vídeo. 
“Se forem encontradas inconsis-
tências nos dados, estas devem 
ser informadas à equipe respon-
sável pelo BI (gt.bi@trf5.jus.br). 
Os problemas com os dados do 

Errata

do TRF5, respectivamente, 
Fábio Paiva e Sorária Caio, 
ressaltaram a importância 
da reunião, uma vez que os 
gestores terão que conviver 
na prática com esse novo 
cenário econômico. 
Negociação - Foi desta-
cada, ainda, a importância 
de avaliar a necessidade de 
futuras contratações, mas, 
caso sejam necessárias, os 
gestores devem usar o po-

der da negociação com a clientela 
externa, inclusive na renovação dos 
contratos já existentes. Ao final, 
pediram o apoio de todos para 
que sejam multiplicadores, interna-
mente, dessa nova realidade.

BI deverão ser relatados até 
amanhã (20/06), para que haja 
tempo hábil para se resolverem 
as inconsistências porventura 
encontradas”, ressaltou a di-
retora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta. 

Pilares do Bem – Se-
guiram, sexta (16), para 
a Igreja Madre de Deus, 
no Bairro do Recife, as 
54 cestas básicas doadas 
pelo TRF5 e que serão 
entregues, no próximo 
domingo (18/06), na 
Comunidade do Pilar. A 
ação faz parte da Cam-
panha Pilares do Bem, 
uma parceria entre o 
Tribunal e a Igreja Madre 
de Deus. O objetivo é minimizar 
a situação de vulnerabilidade da 
comunidade, com a qual o Tribu-
nal colabora com projetos como 
a orquestra infantil Crescendo na 
Harmonia. A campanha de solida-
riedade está entre as prioridades 
da gestão do presidente desta 
Corte, desembargador federal Ma-
noel Erhardt, que pretende realizar 
novas ações e dar continuidade 
a projetos voltados para aquela 
Comunidade.

No mural da última terça (13), 
informamos que a coleção jurí-
dica “Comentários ao Código de 
Processo Civil” foi lançada no ano 
passado, aqui no TRF5, quando, 
na verdade, o lançamento ocorreu 
no dia 29 de março deste ano. A 
obra da Editora Revista dos Tri-

bunais é de autoria conjunta dos 
juristas Luiz Guilherme Marinoni, 
Sergio Cruz Aranhardt, Renato Be-
neduzi e Ricardo Alexandre da Sil-
va e foi doada pelo ex-presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira à Bibliote-
ca do TRF5.
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