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SGO é apresentado aos gestores do TRF5 
Juiz Federal  

Joaquim Lustosa Filho
SJPE – Turma Recursal

Mailze Gomes de Barros 
Divisão da 1ª Turma
Antônio de Brito 
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Brunna Maria Revorêdo Sales Araújo 
Subsecretaria de Pessoal
Iata Anderson do C. Mariano
SOSERVI
Rafel Amaral Silva 
SERVIS

Comitê de Gestão Estratégi-
ca Regional (CGER) realizou, 

ontem (30/11), a última reunião 
de Análise de Estratégia do ano. O 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira, 
abriu o encontro falando da impor-
tância da política, há muito adotada 
no TRF5, de continuidade da gestão 
e dos projetos estratégicos, o que 
tem assegurado excelentes resul-
tados e reconhecimento nacional. 
Não à toa, informou Fialho, o TRF5 
concorre este ano, pela primeira 
vez, ao Selo Justiça em Números, 
premiação criada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para esti-
mular o aperfeiçoamento gerencial 
dos tribunais brasileiros. O resulta-

do será divulgado no X Encontro 
Nacional do Judiciário, que ocor-
rerá em Brasília, nos dias 5  6/12.
Sistemas e Metas - Em seguida, 
o diretor da Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, Sebastião 
Campelo, e o supervisor da Se-
ção de Inovação, Robson Mara-
nhão, fizeram uma exposição sobre 
o Sistema de Gestão Orçamentária 
e a ferramenta de Business Intelli-
gence, respectivamente. Ao final, o 
juiz auxiliar da Presidência, Leonar-
do Resende, e o diretor da Divisão 
de Gestão Estratégica e Estatística, 
Luiz Targino, apresentaram dados 
sobre a situação atual da 5ª Região 
no cumprimento das Metas do CNJ 
e do CJF. Participaram também da 

O diretor de orçamento do TRF5, 
Sebastião Campelo, apresentou, 
ontem (30/11), na Sala Multimí-
dia, o novo Sistema de Gestão 
Orçamentária (SGO), que passa 
a funcionar a partir de abril de 
2017 em toda a 5ª Região. Cam-
pelo falou, inicialmente, sobre os 
impactos orçamentários da Pro-

sibilidades de monitoramento da 
execução das despesas de toda 
Justiça Federal na 5ª Região.

posta de Emenda Constitucional 
241 (Câmara dos Deputados) ou 
55 (Senado Federal) no orçamento 
do Tribunal para os próximos 20 
anos. Em seguida, apresentou as 
funcionalidades do SGO, programa 
que permite o aperfeiçoamento 
da gestão orçamentária, elevando 
o grau de transparência e as pos-

Que tal doar o que sobra para 
quem tem muito pouco ou qua-
se nada? Com a aproximação do 
Natal, o TRF5, em parceria com o 
instituto de inovação CESAR, dá 
início, hoje (1º), à campanha Pila-
res do Bem, que visa a arrecadar 
doações de todos os interessados 
em colaborar com a Comunida-
de do Pilar. Sabe aqueles livros, 
revistas e cadernos antigos, en-
costados no armário? Eles podem 
se transformar em música. Basta 
trazer para cá, que a Reprografia 
vai fragmentar, prensar e doar o 
material para a orquestra infan-
til Crescendo na Harmonia, que, 
por sua vez, vai vender o papel e 
transformá-lo em violinos. Livros 
paradidáticos em bom estado 

A Segunda Turma do TRF5 informa 
que, neste mês de dezembro (dias 
6 e 13),  as sessões de julgamento 

reunião os desembargadores fede-
rais Fernando Braga, Paulo Cordei-
ro e Roberto Machado (vice-pre-
sidente), além dos juízes federais 
Bruno Carrá, Joana Carolina Pereira 
e Marco Bruno Clementino, direto-
res do foro da seções judiciárias do 
Ceará, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, respectivamente, e da 
diretora-geral do TRF5, Margarida 
Cantarelli.

também são bem-vindos, pois 
servirão para compor a Biblioteca 
da comunidade. Já aquelas rou-
pas, sapatos e acessórios es-
quecidos em gavetas, mas ainda 
em boas condições, vão ganhar 
novos usos. A arrecadação está 
sendo feita no hall de entrada do 
edifício-sede e segue até o dia 
15/12. Colabore! Transforme seu 
passado num Presente!
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terão início, excepcionalmente, às 
14h. Em 2017, as sessões voltam  
ao horário normal, 13h. 


