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Coleta de sangueJustiça Federal terá novo corregedor-geral a partir de hoje

Prazo prorrogado 

de Agosto

TERÇA

Servidores da JF na 5ª Região participam 
de curso sobre Gestão de Riscos
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ervidores do Tribu-
nal Regional Fede-

ral da 5ª Região e das 
seções judiciárias que 
compõem a 5ª Região 
estão participando, des-
de ontem (29), na Escola 
de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esma-
fe), do curso Gestão de 
Riscos no Setor Público. 
Formatado pela Escola 
Nacional de Governo, a 
capacitação está sendo ministrada 
até amanhã (31) pelo analista de 
controle externo do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Antônio 

Alves de Carvalho Neto. De acordo 
com o instrutor, a Gestão de Riscos 
vem se transformando em um pro-
cesso estratégico e de importância 

Toma posse, hoje (30), às 10h, o 
novo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Mauro Camp-
bell Marques. A solenidade será 
realizada no auditório do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília (CJF), que será transmiti-
da ao vivo pelo canal do CJF no 
YouTube. Campbell substituirá o 
ministro Og Fernandes na Cor-

regedoria Geral, órgão vinculado 
ao CJF e que supervisiona a Justi-
ça Federal de primeira e segunda 
instâncias, nas áreas orçamentá-
ria e administrativa. O presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho, prestigiará a ce-
rimônia. Também são atribuições 
do corregedor-geral presidir a 
Turma Nacional de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais 
(TNU), os Conselhos das Escolas 
da Magistratura Federal (Cemaf) 
e o Fórum Permanente de Corre-
gedores da Justiça Federal, além 
de dirigir o Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) do CJF e coor-
denar a Comissão Permanente 
dos Coordenadores dos Juizados 
Especiais Federais.

Convênio – Na manhã de 
ontem (29), foi assinado, na 
sede da Seção Judiciária de 
Santa Catarina, em Floria-
nópolis, o acordo de coo-
peração técnica para que o 
Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI), do TRF4, passe 
a ser utilizado na 5ª Região, 
no gerenciamento de docu-
mentos e processamento dos 
feitos administrativos. Participaram 
os presidentes do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho Mo-
reira, e do TRF4, desembargador 
federal Luiz Fernando Penteado. O 
ato foi assinado eletronicamente 
na presença do ministro Dias Toffo-

li (STF), usuário e responsável por 
implantar o SEI no Tribunal Superior 
Eleitoral. A partir de agora, as equi-
pes do TRFs 4 e 5 intensificarão os 
contatos, visando ao planejamento 
da implantação do SEI, com uma 
transição gradual.

O prazo para responder à pesquisa 
Governaça Participativa, do CJF, foi 
prorrogado até o dia 2 de setem-
bro. Você já deu a sua opinião? 
Mais de 5 mil pessoas já responde-
ram às perguntas, cujas respostas 
irão nortear as metas da Justiça 
Federal para 2017. Contribua! Res-
ponda através do e-mail enviado 
para seu endereço eletrônico ou 
acesse o site do Observatório da 
Estratégia da Justiça Federal: www.
cjf.jus.br/observatorio/governanca-
participativa.php

crítica para as organiza-
ções públicas, e se aplica 
ao negócio da organi-
zação, suas atividades 
cotidianas ou aos seus 
processos (operacional, 
informacional, conformi-
dade) e projetos. 
Gerenciamento de 
riscos - “O curso vai 
sensibilizar os gestores 
a gerenciar os riscos em 
suas respectivas áreas, 

de modo que possam dar uma 
garantia, razoável, do alcance dos 
objetivos perseguidos pela institui-
ção”, destacou Antônio Alves. 

Amanhã (31), das 8h30 às 12h e 
das 13h30 às 17h, o Hemocentro 
de Pernambuco (Hemope) estará 
no Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 para fazer a coleta de 
sangue dos doadores que desejam 
colaborar com a campanha. Hoje, 
uma equipe do Hemope estará no 
Tribunal para esclarecer dúvidas so-
bre a doação de sangue. Lembre-se, 
a sua doação pode salvar vidas!


