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Seminário e inauguração de galeria de fotos marcam 20 anos da Esmafe

Termo de Referência

de Novembro

TERÇA
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Aniversariantes

TRF5 recebe dois prêmios do CNJ: Melhor 
do Ano e de Qualidade – categoria Ouro 

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 recebeu 

dois prêmios do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ): o “Prêmio 
Melhor do Ano 2019, categoria 
Justiça Federal” e o “Prêmio CNJ 
de Qualidade 2019, categoria 
Ouro”, ambos concedidos, ontem 
(25), durante o XIII Encontro Na-
cional do Poder Judiciário, que 
está sendo realizado em Alagoas. 
Os prêmios foram entregues ao 
vice-presidente da Corte, desem-
bargador federal Lázaro Gui-
marães, e ao conselheiro do CNJ 
Rubens Canuto, também desem-
bargador federal do TRF5. Institu-

O

Os ministros do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Luiz Alberto 
Gurgel de Faria e Marcelo Navar-
ro Ribeiro Dantas palestraram, 
ontem (25), durante o seminário 
comemorativo aos 20 anos da 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), realizado 
na Sala Capibaribe do TRF5. A 
palestra de Ribeiro Dantas teve 

Juiz Federal 
Dênis Soares França
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brasileiros na busca pela ex-
celência na gestão e no pla-
nejamento; na organização 
administrativa e judiciária; 
na sistematização e dissemi-
nação das informações e na 
produtividade, sob a ótica 
da prestação jurisdicional. O 
TRF5 atingiu 74% da pon-
tuação máxima exigida pelo 
Prêmio. 
Melhor desempenho - To-
dos os tribunais brasileiros 
participaram da premiação, 

incluindo os tribunais superiores. 
Nesta primeira edição do Prêmio 
CNJ de Qualidade, os participan-

Orçamento 2020 - O 
diretor-geral do TRF5, 
Edson Santana, promoveu 
uma reunião, ontem (25), 
com os diretores adminis-
trativos da Corte sobre o 
Orçamento 2020. Durante 
o encontro, foram debati-
dos o contingenciamento 
e o orçamento de cada 
unidade do Tribunal, além de refor-
çada a necessidade do empenho 
dos diretores na gestão dos recursos 
financeiros. Sebastião Campelo, di-

como tema “As Escolas de Magis-
tratura e a modernização do Judi-
ciário”. Já Gurgel de Faria explorou 
“O papel das escolas de magistra-
tura na formação do juiz do século 
XXI”. O seminário foi aberto pelos 
desembargadores federais Lázaro 
Guimarães e Rogério Fialho Morei-
ra, vice-presidente do TRF5 e di-
retor da Esmafe, respectivamente. 

O ministro José de Castro Meira, primeiro 
diretor da Esmafe, presidiu a mesa de 
abertura do Seminário, que foi prestigia-
do por magistrados, diretores de escolas 
judiciais, advogados e servidores. A cele-
bração da data também foi marcada pela 
inauguração da Galeria de ex-diretores 
da instituição, exposta no edifício da 
Esmafe. A Galeria está aberta ao público, 
das 7h30 às 17h.

Ainda restam sete vagas para o cur-
so de Elaboração de Termo de Re-
ferência, que começa amanhã (27) e 
segue até sexta (29), das 9h às 18h, 
na Sala Capibaribe. O curso é desti-
nado aos servidores que trabalham 
com licitação. Interessados devem 
enviar e-mail para ndrh-treinamen-
to@trf5.jus.br, com nome, identida-
de, CPF, matrícula, ramal e lotação.

tes foram avaliados em três eixos 
temáticos: Governança, Produtivi-
dade, Transparência e Informação. 
A premiação é estruturada em 
nove categorias, dentre elas, Prê-
mio Excelência, Prêmio Melhor do 
Ano e Prêmio CNJ de Qualidade 
(categorias Diamante, Ouro e Pra-
ta). A premiação Melhor do Ano 
visa a identificar os tribunais que 
se destacaram entre os pertencen-
tes ao mesmo segmento de Justi-
ça. Já o Prêmio CNJ de Qualidade 
é destinado aos tribunais que têm 
melhor desempenho no ranking 
geral, considerando todos os ra-
mos de justiça.

ído pela Portaria CNJ nº 88/2019, 
o Prêmio CNJ de Qualidade foi 
criado para estimular os tribunais 

retor da Subsecretaria de Orçamento 
e Finanças, lembrou que o BI é uma 
ferramenta excelente para a gestão 
desse orçamento.

+ Leia mais: www.trf5.jus.br


