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Subseção Judiciária de Uberlândia/MG realiza 
workshop sobre perícia criminal

A Subseção Judiciária de Uberlândia/MG promoveu, 
em seu auditório, nos dias 17 e 18 de outubro o workshop 
“Perícia Criminal Federal”. O evento foi realizado com a 
parceria técnica entre a Escola de Magistratura Federal 
da 1ª Região (Esmaf), por meio do seu Núcleo na Seção 
Judiciária de Minas Gerais (SJMG), e o Departamento 
da Polícia Federal (PF), tendo contado com palestrantes 
da área da perícia criminal da PF de todo o País. [Leia 
mais]

Comitê analisa orçamento para o primeiro 
grau em 2018

Membros do Comitê Orçamentário de Primeiro Grau 
da Justiça Federal da 1ª Região (Comor1) em reunião na 
última sexta-feira, dia 27, na sede do Tribunal, em Brasília/
DF, analisaram, dentre os diversos assuntos, o orçamento 
previsto para as seccionais em 2018 e trataram de 
alternativas para a redução de gastos.

Presidido pela diretora do foro da Seção Judiciária de 
Minas Gerais (SJMG), juíza federal Simone dos Santos 
Fernandes, o Comor1 é composto pelos diretores de foro 
das seções judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região 
como membros titulares e pelos diretores das secretarias 
de administração das seções judiciárias da Justiça Federal 
da 1ª Região como suplentes.

O evento, retransmitido às seções judiciárias, foi aberto 
pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador federal Hilton Queiroz. O magistrado, 
acompanhado do diretor-geral, Carlos Frederico Maia 
Bezerra, destacou que o encontro é preponderante para 
a administração do Tribunal diante da crise econômica 
que vive o País. “Esta reunião é muito importante porque 
destaca o que pode ser feito em termos de gestão, com 
a disponibilidade orçamentária, pelos diretores de foro 
das seções judiciárias, juízes federais, responsáveis pela 
administração das seccionais”, frisou o presidente.

A diretora da Secretaria de Planejamento Orçamentário 
e Financeiro, Kátia Regina Ribeiro de Santa Ana, apresentou 
o panorama orçamentário referente ao ano de 2017. No 
quadro apresentado, ela ressaltou que a EC 95/2016 definiu 
para fins de verificação do cumprimento do limite de 
gasto anual de cada órgão que devem ser consideradas as 
despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar. Esse 
dispositivo legal tem impactado muito o planejamento de 
aquisições e serviços, pois a preocupação do gestor agora 
deve ser a de executar orçamentária e financeiramente 
o orçamento dentro do exercício vigente para se evitar 
que despesas empenhadas comprometam os limites dos 
exercícios seguintes.  [Leia mais]

An
a 

Cl
éd

ia
  Z

or
za

l

Conciliação em processos do “Programa Concilia 
BR-381 e Anel” resulta em 100% de acordo

Na última quinta-feira, dia 27, foram realizadas, na 
sede da Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG), em 
Belo Horizonte, as primeiras audiências de conciliação 
referentes à entrega de novas casas aos moradores 
que passaram pelo reassentamento humanizado 
do Programa “Concilia BR-381 e Anel”. Dezenove 
moradores foram beneficiados na primeira rodada de 
audiências que tiveram a coordenação do juiz federal 
André Prado de Vasconcelos e duraram cerca de dez 
horas. 

Foram organizadas 19 mesas; em cada uma delas 
atuaram dois conciliadores do CEJUC-MG (Centro 
Judiciário de Conciliação da SJMG). Participaram do 
rol de audiências a Procuradoria da República em 
Minas Gerais (com a presença da procuradora Daniela 
Ribeiro); a Defensoria Pública da União em Minas 
Gerais; procuradores do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte (DNIT); as áreas técnicas 
do DNIT; a Companhia Urbanizadora da Prefeitura de 
Belho Horizonte (Urbel) e representantes das lideranças 
das comunidades do Anel Rodoviário. [Leia mais]
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