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Gestores do TRF5 discutem limites orçamentários e perspectivas para 2019

Licitação

Ética e Gênero

de Novembro

SEGUNDA

XIII Semana Nacional de Conciliação 

Aniversariantes

FOTO: ASCOM/JFPB

Medula óssea 

Corregedoria do Tri-
bunal Regional Fe-

deral da 5ª Região -TRF5 
divulgou o balanço da 
XIII Semana Nacional de 
Conciliação, promovida 
pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) em 
todo o país e realizada 
entre os dias 5 e 9 de 
novembro deste ano. Na 
5ª Região, as audiências 
de conciliação ocorreram 
nos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cida-
dania (CEJUSCs), sob a supervisão 

Corregedoria do TRF5 divulga balanço de conciliações

do Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Soluções 

Juiz Federal
Kepler Gomes Ribeiro

SJRN

Juiz Federal Marcelo
Sampaio Pimentel Rocha

SJCE

Alessandro de Sá Concerva
Divisão da 1ª Turma
Rafael dos Santos Shimitt
LANLINK

Gestores do TRF5 se reuniram, 
na tarde da última quarta-feira 
(14), na Sala do Conselho de 
Administração, para debater os 
limites orçamentários e perspec-
tivas para 2019. O diretor-geral 
do TRF5, Fábio Paiva, enfatizou 
que há três meses o planejamen-
to orçamentário para o ano que 
vem está sendo realizado com 

cautela e de forma participativa, 
ressaltando que todas as unidades 
administrativas e judiciais preci-
sarão estar cientes e preparadas 
para este “momento de ajustes 
atravessados pela Administração 
Pública”. Paiva acrescentou que o 
cenário para 2019 é incerto, mas 
que ainda existem perspectivas de 
mudanças positivas. O diretor da 

de Conflitos (NUPE-
MEC) do TRF5. No 
total, foram realizadas 
1.053 audiências, que 
resultaram em 847 
acordos homologa-
dos, representando 
um percentual de 80% 
dos casos resolvidos 
com acordos. A Seção 
Judiciária do Rio Gran-
de do Norte (SJRN) 
efetuou o maior nú-
mero de audiências: 

foram 593 conciliações, com 528 
acordos homologados e 646 pes-

Subsecretaria de Or-
çamento e Finanças, 
Sebastião Campelo, 
lembrou aos gesto-
res as orientações 
para o encerramento 
do exercício 2018, 
especialmente o pagamento inte-
gral das contratações e aquisições 
realizadas, a fim de evitar a inscri-

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do TRF5 pro-
move, de hoje (19) até a próxima 
quarta-feira (21), o curso “Análise 
da Dinâmica do Processo Licita-
tório Atual”. As palestras serão 
ministradas pelo auditor do Tri-
bunal de Contas da União Sandro 
Bernardes. A capacitação é volta-
da para servidores do TRF5 e das 
Seções Judiciárias da 5ª Região. 

Os servidores da Presidência do 
TRF5, Gabriela Alves e Caio Souza, 
participaram, na semana passada, 
da palestra ‘Ética e Gênero”, organi-
zada pela Comissão Permanente de 
Ética do Tribunal Regional Eleitoral 
de Pernambuco – TRE-PE. As pales-
trantes foram as advogadas Isabela 
Lessa Ribeiro e Yasmin Régis e a es-
tudante de Serviço Social e militante 
do movimento LGBT, Roberta Jbill.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 avisa aos inscritos 
como doadores de medula óssea 
que a carteira de doador está à 
disposição na recepção do NAS. 
Cerca de 20 inscritos ainda não 
retiraram o documento. O ato 
de solidariedade dos voluntários 
cadastrados pode beneficiar o 
tratamento de cerca de 80 doen-
ças em diferentes estágios e faixas 
etárias. O cadastramento nacional 
em massa aumenta a possibilida-
de de identificação de um doador 
compatível com quem necessita 
do procedimento.

ção de empenhos em “Restos a 
Pagar”, o que pode impactar no 
orçamento 2019.   

soas atendidas. Em seguida, vem 
a Seção Judiciária do Ceará, com 
171 audiências realizadas, 121 
acordos homologados e 291 juris-
dicionados beneficiados. A Seção 
da Paraíba também alcançou re-
sultado expressivo, realizando 138 
audiências e 104 acordos, com 149 
envolvidos.
Valores – O balanço apresenta 
ainda os valores totais homologa-
dos durante a Semana de Conci-
liação, que correspondem a mais 
de R$ 22 milhões, sendo mais de 
R$ 20 milhões resultantes dos 
acordos realizados na SJRN.


