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Presidente do TRF5 avalia 6 primeiros 
meses de gestão

Reunião do CTCI acontece na quinta-feira

Museus e Centros 
de Memória do  
Poder Judiciário

Hoje é o último  
dia do Censo do  
Judiciário

presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco 

Wildo, reuniu, ontem (8/10), na 
sala do Conselho de Administra-
ção, a equipe de diretores admi-
nistrativos do Tribunal, para avaliar 
os seis primeiros meses de ges-
tão. Participaram do encontro o 
diretor-geral, o chefe de gabinete 
e membros da Assessoria Espe-
cial da Presidência, as diretoras 
das secretarias Administrativa e 
Judiciária, os diretores das subse-
cretarias de Administração Predial, 
Apoio Especial, Pessoal, Material e 
Patrimônio, Orçamento e Finanças, 
Controle Interno, Tecnologia da 
Informação e Precatórios, do Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS) 
e da Divisão de Desenvolvimento 
Institucional, que apresentaram 
um breve relatório das ações rea-
lizadas no período e um planeja-
mento das próximas ações para o 
biênio 2013-2015. 
Equipe valorosa - Dentre as ações 
de destaque, estão o controle 
de acesso ao TRF5, para conferir 
maior segurança aos magistrados 
e servidores; a obrigatoriedade do 
PJE para todas as ações cíveis, a 

partir de janeiro 
de 2014; o pa-
gamento do RPV 
de nº 1 milhão; a 
reforma do teto 
do Pleno e a troca 
das esquadrias 
do restaurante, 
do 15º andar e da 
‘pele de vidro’ frontal do 16º ao 
térreo; a nomeação de 150 no-
vos servidores; a mudança física 
do NAS para a sede do TRF5, que 
elevou a demanda do setor; a con-
tratação de uma nova central de 
serviços de TI, entre outras.  Para 
o presidente do TRF5, o balanço 
serviu para confirmar o que ele já 
imaginava, de que tudo funciona-

ria bem, “como um relógio”. “Cum-
pridos seis meses do meu man-
dato, me dou conta de que nós 
temos uma equipe valorosa, que 
supre as dificuldades de poucos 
servidores, trabalhando com todo 
esforço para que a gente, inclusi-
ve, bata recorde de produtividade, 
se comparado aos tribunais regio-
nais federais do país”, avaliou. 

O Comitê Técnico de Controle 
Interno (CTCI), do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), se reúne 
nesta quinta-feira (10/10), na 
sala do Conselho de Administra-
ção do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região-TRF5, das 9h às 

18h.  O encontro contará com a 
participação dos diretores das se-
cretarias de Controle Interno dos 
cinco tribunais regionais federais e 
do secretário de Controle Interno 
do CJF, além de servidores do CJF. 
Na pauta, discussão sobre ques-

tões que envolvem o sistema 
de Controle Interno da Justiça 
Federal, além da apresenta-
ção e aprovação do calendário 
2014 para as atividades que 
dependem de instrução de 
diversos órgãos.

Termina às 23h59 de hoje o 
prazo para os servidores e 
requisitados responderem ao 
Censo Nacional do Poder Judi-
ciário. O Censo, elaborado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), tem o objetivo de traçar 
o perfil de todos que com-
põem o Poder Judiciário e deve 
contribuir para elaboração de 
políticas públicas que visem 
aprimorar a eficiência da pres-
tação jurisdicional no País. As 
informações serão úteis para 
o CNJ e também para as deci-
sões de cada tribunal. Os ques-
tionários estão disponíveis na 
página do CNJ (www.cnj.jus.br). 
Para responder basta informar 
o número de inscrição no Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF).

A diretora do Núcleo de Assesso-
ramento Técnico do TRF5, Nancy 
Moreira, participa, na próxima 
semana, do 2º Seminário Nacional 
de Museus e Centros de Memória 
do Poder Judiciário, que será reali-
zado no Rio de Janeiro. Promovido 
pelo Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) e pelo Centro 
Cultural da Justiça Federal (CCJF), 
o evento tem como objetivo pro-
mover o intercâmbio de experi-
ências entre os museus e centros 
de memória vinculados ao Poder 
Judiciário no Brasil. Com o semi-
nário, os organizadores pretendem 
estimular a implantação de ações 
sistêmicas e de colaboração mútua 
no que diz respeito à preservação 
e à promoção da memória/história 
do Judiciário brasileiro.


