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TRF5 envia Plano de Obras da 5ª Região 
para o Conselho da Justiça Federal

Daniella Aguiar Cristovão de Oliveira
Seção de Licitações
Clécio Francisco dos Santos
SOSERVI
Mariana Rodrigues Rivas de Melo
INFOX

de Abril3
QUINTA

Aprovados em concurso para servidores do TRF5 serão 
nomeados esta semana

Inscrições abertas 
para o Prêmio 
Innovare 

Agradecimento

Tudo azul no gabinete do
desembargador federal Fernando Braga 

O ministro Arnaldo Esteves Lima, 
corregedor-geral do Conselho da 
Justiça Federal, solicitou que a 
Presidência do TRF5 divulgasse a 
seguinte nota de agradecimento: 
“A Corregedoria Geral do Conselho 
da Justiça Federal, em nome do 
corregedor-geral, Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, manifesta os since-
ros agradecimentos ao presidente 
do TRF da 5ª Região, desembar-
gador federal Francisco Wildo 
Lacerda Dantas, demais desem-
bargadores federais, magistrados 
e servidores que compõem esse 
Tribunal, pelo apoio e acolhimento 
concedidos à equipe de Inspeção 
Ordinária do CJF”. 

O desembargador fe-
deral Fernando Braga 
e os servidores de seu 
gabinete vestiram, on-
tem, roupas na cor azul 
e usaram um laço, na 
mesma cor, em adesão à 
campanha de conscien-
tização sobre o autismo.

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

- TRF5 encaminhou, na 
última terça-feira (1º/04), 
ao Conselho da Justiça 
Federal (CJF), o Plano de 
Obras da Justiça Fede-
ral na 5ª Região para o 
ano de 2015. De acordo 
com o Comitê Técnico de 
Obras (CTO) - Regional, 
composto por repre-
sentantes do TRF5 e das 
seções judiciárias vinculadas, o 
documento contempla obras que 
visam a proporcionar ampliação e 
melhorias na qualidade do atendi-
mento ao jurisdicionado, nas con-

dições de trabalho de magistrados 
e servidores e na conservação do 
patrimônio público.
Resolução - A determinação para 
que cada tribunal elabore o seu 

plano de obras, a partir 
do seu programa de ne-
cessidades, de seu pla-
nejamento estratégico e 
das diretrizes fixadas pelo 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), atende ao 
artigo 2º da Resolução nº 
114 do CNJ, de 20 de abril 
de 2010. O artigo 4º da 
mesma resolução impõe 
a necessidade dos tribu-
nais terem seus planos 

de obras aprovados pelo tribunal 
pleno ou corte especial. No caso 
do TRF5, o documento foi apro-
vado na sessão do Pleno realizada 
no último dia 26/03.

Três candidatos aprovados no 
concurso público para servidores 
do TRF5 e seções judiciárias terão 
o que comemorar esta semana. É 
que o TRF5 deverá publicar, esta 
semana, no Diário Eletrônico da 

Justiça Federal da 5ª Região, a no-
meação para três vagas na Seção 
Judiciária de Alagoas (SJAL). Uma 
vaga é para Oficial de Justiça, decor-
rente de aposentadoria de servidor, 
e as demais são destinadas a um 

analista judiciário da área Judici-
ária e outra de técnico judiciário 
da área administrativa, que serão 
lotados em Santana do Ipanema. 
A vaga de oficial é para a Subse-
ção Judiciária de Arapiraca.

Foi lançado, ontem, no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), em Bra-
sília, o Prêmio Innovare, uma das 
mais bem conceituadas premia-
ções da Justiça brasileira. Este 
ano, o tema será livre para as 
categorias tribunal, juiz, Minis-
tério Público, Defensoria Pública 
e Advocacia. Já para a catego-
ria Prêmio Especial, facultada a 
bacharéis de todas as áreas do 
conhecimento, o tema é “Sistema 
Penitenciário Justo e Eficaz”. As 
inscrições estão abertas até 31 
de maio, no site www.premioin-
novare.com.br.

No plano de obras está prevista a construção 
do anexo na SJPB, em João Pessoa. 


