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Memorial do TRF5 entra na rota de visitação de estudantes

de Maio

QUINTA

Aniversariantes

Comissão conclui inventário de quase 
20 mil bens

09/05
André Gustavo Costa Rodrigues Barbosa 
Núcleo de Assistência à Saúde
Lucas Ribeiro Coutinho Mariz Maia
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira

10/05
Maria das Graças Cruz Ribeiro 
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
Adecilda Maria Tenório
SOSERVI

11/05
José Ricardo Sales de Matos 
Subsecretaria de Apoio Especial
Jayme Monteiro Cavalcanti de Arruda 
Gab. Des. Fed. Carlos Rebêlo Júnior
Caroline Benvindo Caldas Antonino 
Gab. Des. Fed. Cid Marconi
Karina Luciana Marinho Bernardo 
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto Neto

12/05
Denivaldo de Jesus Coelho de Araújo 
Divisão de Protocolo e Distribuição
Aloízio Domingos dos Santos Neto 
Subsecretaria de Precatórios
Rodrigo César P. Raulino de Souza
MPS

pós quatro meses de traba-
lhos, a Comissão de Inventário 

2019 do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 concluiu as 
atividades, cumprindo, portanto, 
as determinações da Resolução nº 
462/2017, do Conselho da Justiça 
Federal. Além disso, as ações resul-
taram numa marca histórica: foram 
19.733 bens inventariados, o que 
corresponde a 98% do acervo da 
Corte. De acordo com o Núcleo de 
Gestão Patrimonial (NGP), a cada 
unidade inventariada foi efetivado 
o imediato ajuste da carga patri-
monial. Tal ajuste se deu por meio 
da emissão de 1.412 Termos de 

A

Transferência/Responsabilidade, 
através do sistema GEAFIN, alocan-
do os itens encontrados nos seus 
respectivos locais de utilização. Os 
trabalhos foram realizados entre os 
meses de janeiro e abril deste ano, 
sempre nos finais de semana, para 

Não é raro vermos grupos de es-
tudantes universitários do curso 
de Direito visitando o TRF5, para 
conhecer os espaços e o fun-
cionamento da Corte. Além do 
acompanhamento das sessões do 
Pleno e das Turmas de Julgamen-
to, os alunos contam agora com 
mais uma atração: o Memorial do 
TRF5. Inaugurado durante as co-

memorações dos 30 anos do Tri-
bunal, o Memorial dispõe de uma 
linha do tempo, fotos e ambientes 
virtuais e interativos, que trazem 
fatos e personalidades que mar-
caram a história da Corte. Ontem 
(8), 16 estudantes do 7º período 
do curso de Direito da Universi-
dade Tiradentes (unidade Recife), 
conheceram o local. No último dia 

não comprometer a re-
alização das atividades 
diárias dos servidores.
Movimentação de 
bens - A NGP solicita 
às unidades do Tribu-
nal que a movimenta-
ção de bens entre os 
setores seja registrada 
no sistema de gestão 

de patrimônio GEAFIN. É impor-
tante utilizar o procedimento ade-
quado, pois o lançamento dos da-
dos no sistema permite que o NGP 
monitore a localização dos bens e 
evite transtornos aos usuários do 
patrimônio do TRF5.

24, alunos do curso de Direito 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e da Fa-
culdade Damas inauguraram 
o programa de visitações. O 
Memorial funciona no térreo 
do edifício-sede do TRF5, das 
9h às 17h. O espaço é aberto 
ao público e a entrada é gra-
tuita. 

Indicação CNJ
O vice-presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Rubens 
Canuto, foi indicado 
pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) 
para ocupar uma 

das vagas de conselheiro no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). Canu-
to recebeu 26 votos dos 31 ministros 
do STJ que participaram da eleição. 
Agora, o nome do magistrado será 
sabatinado pelo Senado Federal e, 
caso aprovado, segue para a sanção 
do presidente da República.

Reunião - O 
diretor-geral 
do TRF5, Edson 
Santana, coor-
denou, na tarde 
de ontem (8), a 
primeira reunião 
da atual gestão 
com os chefes 
de gabinetes 
do Tribunal. Na pauta, questões 
administrativas, como acesso ao 
estacionamento, ambientação 
de estagiários, acesso ao sistema 
JULIA e plano de saúde. A dire-
tora da Divisão de Comunicação 
Social, Isabelle Câmara, o diretor 

da Subsecretaria 
de Apoio Es-
pecial, General 
Luiz Jaborandy, 
e a supervisora 
da Seção Socio-
ambiental, Laís 
Silva, também 
participaram da 
reunião, com o 

objetivo de solicitar o apoio dos 
gabinetes em ações desenvolvidas 
pelos respectivos setores. As direto-
ras das secretarias Judiciária e Ad-
ministrativa, respectivamente, Tel-
ma Motta e Sorária Caio, também 
estiveram presentes.


