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Subsecreta-
ria de Mate-
rial e Patri-

mônio (SMP), por 
meio da Seção 
de Patrimônio, 
está realizando 
um levantamen-
to dos materiais 
de informática. 
O inventário, que 
teve início no 
dia 27 de feve-
reiro, tem como 
objetivo atualizar o sistema que 
cataloga os objetos de proprieda-
de do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. “Solicitamos 
que os servidores identifiquem 
os equipamentos em desuso, que 
estão ociosos, para que sejam 
encaminhados à Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI)”, 
alertou o diretor da SMP, Ricardo 
Bouwman. Os materiais que forem 
enviados à STI irão passar por um 
processo de triagem; os que não 
puderem ser reutilizados, serão 

SMP realiza inventário de 
materiais de informática

doados para outra instituição.
Portaria – O levantamento reali-
zado pela SMP atende à Portaria 
207, assinada no último dia 7, que 
institui a Comissão de Reavaliação 
e Depreciação de Bens do TRF5, 
formada por servidores da SMP, 
da STI e da Subsecretaria de Orça-
mento, Finanças e Contabilidade 
(SOFC). Depois dos equipamentos 
de informática, será a vez do mo-
biliário, materiais de comunica-
ção, veículos, utensílios médicos e 
outros bens.

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) apresenta, 
amanhã (14/03), às 15h, na Sala 
das Turmas, a versão atualizada 
do Sistema de Gestão de Con-
tratos (SGC) do TRF5. Coordena-
da pela Secretaria Administra-
tiva (SA), a reunião é destinada 
a gestores de contratos desta 
Corte. De acordo com a diretora 
da SA, Sorária Caio, o SGC será 
implantado, como piloto, na 
Seção Judiciária do Ceará (SJCE), 
entre os dias 26 a 28 de março 
próximos. “Posteriormente, o 

TRF5 promoverá uma reunião 
presencial com as Seções Judi-
ciárias para apresentar o SGC 
e demonstrar a experiência de 
implantação na SJCE, bem como 
elaborar o cronograma de im-
plantação nas demais Seções 
Judiciárias da 5ª Região”. A dire-
tora disse ainda que o Tribunal 
solicitará que as seccionais indi-
quem um servidor para exercer 
as atividades de gestor do SGC, 
pois este contribuirá com a im-
plantação e atualização do referi-
do sistema.

O Desembargador Fede-
ral Rogério Fialho Morei-
ra vai representar o TRF 
da 5ª Região no semi-
nário “A Repercussão 
Geral em evolução”, nos 
dias 21 e 22 de março, 
na sede do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
em Brasília. O evento, 
que está na sua segunda 

De ontem (12/03) até sexta-feira, 
estão passando por inspeção anu-
al as seguintes varas federais de 
Pernambuco: 2ª, 17ª, 22ª, 31ª e 
2ª Turma Recursal. No respectivo 
período, ficam suspensos os pra-
zos processuais. Somente medidas 
para evitar perecimento de direito 
poderão ser adotadas.

Varas da JFPE
passam por
inspeção anual

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região, Seccional do Ceará, 
promove nos próximos dias 15 e 
16 de março o seminário de Atu-
alização em Direito Internacional. 
Destinado a magistrados, pro-
fessores, servidores, estudantes 
e demais juristas interessados, o 
seminário tem inscrições gratuitas, 
que podem ser feitas pelo telefone 
(85)3521.2662 ou pelo endereço 
eletrônico: esmafe@jfce.jus.br.

Atualização em
Direito Internacional

edição, tem como obje-
tivo debater os aspectos 
mais importantes da 
Repercussão Geral, com 
apresentação das me-
lhores práticas judiciárias 
na matéria, além da dis-
cussão dos procedimen-
tos e temas controversos 
relacionados à aplicação 
do instituto.

Gestão de Contratos é tema de reunião 

Repercussão Geral em debate


