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Aniversariantes

2ª reunião ordinária do Co-
mitê Orçamentário de segun-

do grau da Justiça Federal da 5ª 
Região, coordenado pelo desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
ocorreu ontem (24), na sala de 
reuniões do Conselho de Adminis-
tração. O diretor da Subsecretaria 
de Orçamento e Finanças (SOF), 
Sebastião Campelo, explicou o Ci-
clo Orçamentário, desde a elabora-
ção até a prestação de contas. Em 
seguida, Campelo apresentou o 
contingenciamento para 2015, no 
qual o total da Justiça Federal foi 
cerca de R$ 212 milhões, cabendo 

ao TRF5, apro-
ximadamente,  
R$ 47 milhões. 
“Foram blo-
queados ape-
nas recursos 
de obras e 
reformas ain-
da não inicia-
das. Também 
não houve contingenciamento de 
custeio”, detalhou o diretor. 
Novo sistema – A pauta da reu-
nião abordou o novo Sistema de 
Gestão Orçamentária. A ferramen-
ta permitirá aos gestores do TRF5 

cadastrar diretamente as necessi-
dades dos setores, e, ao mesmo 
tempo, saber em qual fase se en-
contra a despesa. Todas as despe-
sas previstas para 2016 deverão 
ser cadastradas, sempre atentando 

A primeira reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) da Formação de 
Formadores será realizada hoje, 
das 10 às 18h, na sede do Con-
selho da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília. Promovida pelo Centro 
de Estudos Judiciários, a reunião 
contará com a participação de 
representantes da Justiça Federal 

das cinco regiões. O juiz auxiliar da 
Presidência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, Leo-
nardo Resende, e o coordenador 
da Escola da Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), Luiz Albu-
querque, são os representantes da 
5ª Região no GT, coordenado pelo 
desembargador federal Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira, do TRF4. 
O grupo de trabalho deverá reali-
zar estudo para identificar as com-
petências do magistrado que atua 
como formador nos programas 
previstos no Plano Nacional de 
Aperfeiçoamento e Pesquisa para 
Juízes Federais – PNA, bem como 
elaborar proposta de um modelo 

de curso de formação de forma-
dores para a Justiça Federal e seu 
respectivo manual executivo.

Hoje, os desembargadores fede-
rais Marcelo Navarro e Rogério 
Fialho, respectivamente presiden-
te do TRF5 e diretor da Escola 
da Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), vão receber a 
Medalha do Pacificador, conce-
dida pelo Exército. A solenidade 
será presidida pelo General de 
Exército Manoel Pafiadache, às 
9h, no Comando Militar do Nor-
deste, no Recife. 

para o fato de estarem relaciona-
das ao Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal (2015-2020) e 
seus macrodesafios. Em setembro, 
a SOF promoverá reuniões para 
iniciar o treinamento do novo sis-
tema. Manoel Erhardt propôs que 
este planejamento seja debatido 
na próxima reunião do Comitê, 
no dia 5 de outubro. “Precisamos 
saber como o Planejamento Estra-
tégico se adapta a nossa realidade 
e o que cabe a cada um fazer”, 
explicou.  

Os membros do Comitê Técnico 
de Aperfeiçoamento e de Pes-
quisa - CTAP se reúnem amanhã, 
das 9h30 às 16h30, na sede do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília. O diretor do Foro da 
Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte e o juiz auxiliar da Correge-
doria-Regional, respectivamente 
juízes federais Marco Bruno Mi-
randa Clementino e Bruno Teixeira 
de Paiva, além do coordenador da 
Escola da Magistratura Federal da 
5ª Região, Luiz Albuquerque Melo, 
participam da reunião.

Estão abertas, até o dia 31 de 
agosto, na Subseção Judiciária de 
Palmares (JFPE), as inscrições para 
seleção de estagiário do curso de 
Direito. As inscrições são gratuitas 
e devem ser efetivadas na sede 
da subseção. A jornada de estágio 
será de 20 horas semanais, com 
auxílio financeiro de R$ 845,00 
mensais e auxílio-transporte no 
valor de R$ 7,00 por dia. O edital 
da seleção, contendo mais infor-
mações, está disponível na página 
da JFPE (www.jfpe.jus.br).


