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A
TRF5 avalia estudo sobre riscos 
institucionais

de Maio13
TERÇA

Esmafe abre inscrições para curso sobre audiência no JEF

Marcelo Navarro 
participa de curso 
na França

JFPB elimina 
mais de 3.900 
processos

Seleção para 
conciliadores

Aniversariantes

Juiz Federal Tiago José 
Brasileiro Franco

SJCE

Wellington José Oliveira Tavares
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Renildo Patrício de Araújo
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Maurílio Firmino da Silva
Subsecretaria de Precatórios
Adriana Andrade Vicente de Lemos
Subsecretaria de Pessoal
Eduardo Jorge Vaz Bezerra
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas
Gleibson Jairo de Carvalho
Manut. Elétrica

Diretoria Geral (DG) do TRF5 
promoveu, ontem, reunião 

com os diretores administrativos, 
com o objetivo de discutir o relató-
rio do Grupo de Estudos de Gestão 
de Risco Institucional no âmbito 
do TRF5 e definir estratégias para 
implantação da gestão de riscos, 
como ferramenta para subsidiar a 
tomada de decisões do gestor e 
propiciar a melhoria contínua da 
qualidade do gasto público, além 
de organizar os controles internos 
administrativos. De acordo com o 
diretor-geral, João Botelho, faz-se 
necessário elaborar um plano de 
ação para implantar a gestão de 
risco. “É preciso identificar proces-

sos de trabalho 
e, em paralelo, 
os riscos ligados 
a estes. Assim, 
definiremos ações 
de prevenção, re-
dução e elimina-
ção dos impactos 
negativos”. 
Grupo de Estu-
dos - Instituído 
pela Portaria Nº 00088, de 24 de 
janeiro deste ano, depois de uma 
recomendação do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), o Grupo de Es-
tudos é integrado pelos servidores 
Cláudio Alves Gomes (coordena-
dor dos trabalhos e supervisor na 

Subsecretaria de Controle Interno), 
Jerônimo José dos Santos (Seção 
de Análise de Gestão Orçamentá-
ria/DG) e João Carlos Cabral e Silva 
(Núcleo de Planejamento, Orça-
mento e Projetos da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação).

O diretor da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), desembargador fe-
deral Marcelo Navarro, está em 
Paris, França, onde participa, 
como convidado do Centro de 
Estudos Judiciários do Conse-
lho da Justiça Federal (CEJ/CJF), 
do Curso Formação de Forma-
dores na Escola Nacional de 
Magistratura da França. O curso 
teve início ontem (12) e prosse-
gue até sexta-feira, em Paris. De 
19 a 23/05, a capacitação será 
realizada em Bordeaux.

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe) abriu inscri-
ções para o curso de aperfeiçoa-
mento “Audiência no JEF: Técnicas 
e Aspectos Práticos”, para fins de 
vitaliciamento e promoção, com 
credenciamento da Escola Nacio-
nal de Formação de Magistrados 

(Enfam). O curso será realizado 
nos dias 26, 27 e 28/05, na Seção 
Judiciária de Sergipe (SJSE), com 
transmissão simultânea, por meio 
de videoconferência, para o TRF5 e 
suas respectivas seções judiciárias. A 
capacitação faz parte do Plano Na-
cional de Aperfeiçoamento e de Pes-

quisas para Juízes Federais (PNA).  
De acordo com a Esmafe, serão 
oferecidas 50 vagas para magistra-
dos e para servidores da 5ª Região, 
indicados pelos magistrados, com 
prioridades para aqueles que atu-
am em Juizados Especiais Federais 
(JEF) e/ou em Turmas Recursais. 

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) está com inscrições abertas 
para o processo seletivo, destina-
do ao preenchimento de seis va-
gas, mais cadastro de reserva, para 
conciliadores do Juizado Especial 
Federal, - da Subseção Judiciária 
de Arapiraca. Os interessados de-
vem efetuar suas inscrições, até o 
dia 25/05, das 9h às 18h, na Secre-
taria da 10ª Vara Federal, no bair-
ro Itapoã, em Arapiraca-AL. Mais 
informações: www.jfal.jus.br.

Um total 3.989 processos (agravos 
de instrumento), com prazos de 
temporalidade cumpridos, fo-
ram descartados pela Comissão 
de Gestão Documental da Justiça 
Federal na Paraíba. Os documentos 
integraram o Edital de Eliminação 
nº 03/2013.Esse foi 14º descarte 
realizado pela comissão, instalada 
em 2006. Com o procedimento, se-
rão resgatados aproximadamente 
58 metros lineares de espaço útil, 
até então ocupados por 305 cai-
xas de processos.O material pesou 
3.200 kg e foi doado à Associação 
dos Catadores de Resíduos de 
João Pessoa (Ascare), todo o valor 
adquirido será revertido para a en-
tidade. (com informações da JFPB)


