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O tema “A administração pública e a
importância do gestor de contratos”
será abordado hoje, às 16h, na Sala
das Turmas, pelo desembargador
federal Manoel Erhardt. A palestra
marca a abertura do “Programa de
Aperfeiçoamento da Gestão de
Contratos”, promovido pela Secretaria
Administrativa com o objetivo de
oferecer aos servidores das áreas
relacionadas com a aquisição de bens
e serviços a oportunidade de conhecer
e aplicar modernas técnicas de gestão

Manoel Erhardt fala sobre importância do gestor
A Seção
Judiciária de
Alagoas sediou,
na manhã de
sexta-feira,
reunião do Con-
selho da Justiça
Federal presidi-
da pelo ministro Humberto Gomes de
Barros, também presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). O
desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho (presidente do TRF5)

lembrou que a
reunião do CJF
na Justiça
Federal, em
Maceió, é um
fato histórico,
num prédio que
leva o nome do

pai do atual presidente do STJ. Partici-
param do encontro todos os membros
do Conselho, composto por cinco
ministros do STJ e os presidentes dos
cinco Tribunais Regionais Federais.

Colegiado do CJF reúne-se em Maceió

Napoleão Nunes Maia Filho toma posse
como ministro do STJ.

“Há muitas razões para comemorar os 20
anos da Constituição brasileira, que nas-
ceu num momento difícil e passou por
inúmeras turbulências, mas representa o
mais longo período de estabilidade
institucional no País”. Com essas pala-
vras, o ministro Gilmar Mendes (presi-
dente do Supremo Tribunal Federal)
abriu a palestra “Direito Constitucional”,
no final da tarde de sexta-feira, no Salão
do Pleno do TRF da 5ª Região. O novo
presidente da mais alta corte de Justiça
do Brasil fez um retrospecto desse
período, lembrando a dificuldade de
“domar” a inflação, o esforço para

debelar a crise finan-
ceira, a implantação
de vários planos
econômicos, o
“impeachment” do
Presidente da
República e sucessi-
vos casos de corrup-
ção. Esses foram
alguns aspectos des-
tacados pelo ministro
para reforçar a tese
de que vale comemorar “embora haja
notas que indicam a imperfeição desse
modelo, em parte levadas pelos anseios

para otimizar gastos.
O programa inclui
cursos e palestras.
Os gestores
participarão de
cursos, na Esmafe5,
e palestras, na Sala
das Turmas. As
palestras, que
abordarão temas
mais abrangentes,
serão abertas a todos os servidores da
Justiça Federal.

Presidente do STF destaca Constituição de 88

daquele momento, se
configura um novo desenho
de prática constitucional (perfil analítico)”.


