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Confraternização 
TRF5 2016

Setores devem 
concluir inventário 
até 7 de dezembro

de Novembro28
SEGUNDA

O
Aniversariantes

Corregedoria do TRF5 realiza correição 
ordinária nos processos físicos da JFPE

SOF apresenta novo Sistema de 
Gestão Orçamentária

A imagem acima contém dados fictícios

Workshop Gerenciamento de
Preocupações e Estresse ocorre hoje

Reynaldo Soares da Fonseca
Ministro STJ  

Valdenice Maria de Sousa
Subsecretaria de Administração Predial

corregedor do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Fernando Braga Damasceno, inicia, 
hoje, na Justiça Federal em Per-
nambuco (JFPE), a correição ordi-
nária nos processos físicos de seis 
varas federais daquela seção judi-
ciária, localizadas nos municípios 
de Palmares, Caruaru, Garanhuns e 
Arcoverde. A correição está previs-
ta para ser realizada até o dia 2 de 
dezembro. 

Eletrônicos - Os processos virtu-
ais da JFPE foram correicionados 
do último dia 14 de novembro 
até a última sexta-feira (25). É de 
responsabilidade da Corregedoria 
Regional do TRF5 a fiscalização das 
atividades não jurisdicionais do 
Primeiro Grau da 5ª Região, assim 
como realizar correições, produzir 
relatórios e elaborar estatísticas, a 
fim de assegurar o eficiente fun-
cionamento da Justiça Federal nos 
estados que compõem a 5ª Região.

A Subsecretaria de Orçamen-
to, Finanças e Contabilidade 
(SOFC) do Tribunal Regional 

parência e as possibilidades de 
monitoramento da execução 
das despesas de toda Justiça 
Federal da jurisdição local. O 
projeto foi desenvolvido pela 
SOFC, em parceria com a Subse-
cretaria de Tecnologia de Infor-
mação (STI) do Tribunal. O SGO 
já vem sendo utilizado, em cará-
ter experimental, desde o início 
deste ano.

Federal da 5ª Região – 
TRF5 apresentará aos 
diretores administrativos 
e chefes de gabinete, 
nesta quarta-feira (30), 
na Sala Multimídia, às 
15h, o novo Sistema de 

Gestão Orçamentária (SGO). O 
novo programa permite o aper-
feiçoamento da gestão orçamen-
tária, elevando o grau de trans-

O Núcleo de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) promove, hoje, às 
15h, na Sala das Turmas Sul o workshop 
“Gerenciamento de Preocupações e Es-
tresse”, que será ministrado pela empresa 
Dale Carnegie Training. A ideia é orientar 
magistrados e servidores a amenizarem o 
estresse e lidarem melhor com mudanças 
rápidas no ambiente de trabalho, desen-
volvendo mais responsabilidade, iniciati-
va, confiança e entusiasmo. Também será 
uma oportunidade para aprender a for-
talecer relacionamentos interpessoais.

A festa de confraternização do 
TRF5 será realizada no dia 14/12, 
na Esplanada do Tribunal, à bei-
ra do rio Capibaribe e sob a luz 
do luar. As atrações musicais são 
a banda Os Infringentes e o DJ 
Nando. Os interessados na adesão 
à confraternização devem entrar 
em contato com o Cerimonial do 
TRF5 (ramais 9020 e 9064) até o 
dia 2/12. O valor é R$ 100 e inclui 
o Buffet Porto Fino. Bebidas alcoó-
licas não estão inclusas, portanto, 
cada setor pode se organizar e 
levar suas próprias bebidas.

A Diretoria Geral solicita a todos os 
setores do Tribunal que confiram 
e devolvam, até o dia 7 de dezem-
bro, o inventário de bens, enviado 
pelo e-mail institucional, no último 
dia 22 de novembro, no qual cons-
tam todos os bens e seus respec-
tivos tombos e números de série. 
Com a implantação do Sistema 
Geafim, a realização do inventário 
mudou: cada setor deve conferir e 
atestar a lista de bens. Já à Comis-
são de Inventário cabe a tarefa de 
efetuar os ajustes que se fizerem 
necessários para diminuir as dife-
renças entre a informação do siste-
ma e a realidade apresentada.


