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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br
11ª andar

EDITAL Nº 14/2022 - DFOR SP
EDITAL DE AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A DIRETORIA DO FORO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1.º GRAU EM SÃO
PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide, 768, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, nos termos da Portaria
n.º 49, de 10 de outubro de 2019, da Diretoria do Foro, que consolidou o Programa de Gestão e Inovação
no âmbito da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo, e dispôs, dentre outros assuntos, sobre o
Orçamento Programa Participativo na Seção Judiciária de São Paulo, visando dar ampla divulgação e
participação ao processo de formalização da Proposta Orçamentária 2024, torna público que fará realizar
AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL para propiciar aos operadores do direito, jurisdicionados e
sociedade civil oportunidade de indicarem as demandas necessárias para um serviço público mais
eficiente, eficaz e efetivo.
O inteiro teor do edital encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico:
www.jfsp.jus.br/inovajusp/orcamento-programa-participativo
1. DATA: 09/06/2022.
2. HORÁRIO : 14h às 16h.
3. LOCAL DE REALIZAÇÃO: o evento será realizado em ambiente virtual por meio da
ferramenta Microsoft Teams.
4. INSCRIÇÃO:
4.1 Para assistir ao evento: os interessados em assistir a Audiência Pública lotados nos
fóruns e subseções da Seção Judiciária de São Paulo receberão no e-mail institucional link de acesso para a
reunião; já os membros da sociedade civil e demais interessados deverão inscrever-se, até às 19h, do dia
07/06/2022, por meio do e-mail admsp-nuid@trf3.jus.br, recebendo posteriormente o link de acesso para a
reunião.
4.2 Para se manifestar no evento: os interessados poderão ainda participar da Audiência
Pública enviando o formulário de inscrição preenchido conforme anexo para o email admspnuid@trf3.jus.br, até às 19h, do dia 07/06/2022.
5. OBJETIVO: propiciar arena de discussão para que sejam debatidos assuntos que
envolvam o orçamento participativo da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo com indicação de
demandas necessárias para um serviço público mais eficiente, eficaz e efetivo.
6. AGENDA DA AUDIÊNCIA
PROGRAMAÇÃO
13:45 h Registro de presença, identificação e inscrição
14:00 h Abertura pelo Juiz Federal Diretor do Foro e formação da mesa
14:15 h Início da participação das autoridades convidadas e inscritos
16:00 h Encerramento pelo Juiz Federal Diretor do Foro

Obs. Os horários e dinâmica da audiência poderão ser modificados pelo Diretor do Foro,
segundo a conveniência e o andamento do evento.
7. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO
https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000009859123&infr…
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7.1 Os interessados em participar da Audiência Pública que enviarem formulário de
inscrição preenchido (Link: https://forms.office.com/r/CxEfK1dVX3 e QR-code anexo) ou enviarem o
email admsp-nuid@trf3.jus.br, até às 19h, do dia 07/06/2022, terão suas contribuições e/ou pedidos de
esclarecimento apresentados durante o evento, na medida da disponibilidade de tempo, podendo
manifestar-se oralmente no prazo de 10 minutos, obedecida a ordem de inscrição.
7.2 As contribuições e/ou pedidos de esclarecimento recebidos na forma do item 7.1 que
não puderem ser apresentados e comentados durante a audiência, compatíveis com o tema tratado, serão
respondidos aos respectivos destinatários dos questionamentos posteriormente.
7.3 Excepcionalmente, caso haja tempo para tanto, os interessados que não enviaram
formulário de inscrição prévio, desde que autorizados pelo Juiz Federal Diretor do Foro, poderão
manifestar-se verbalmente durante a Audiência Pública pelo período máximo de 10 (dez) minutos.
8. DA MESA DIRETORA
8.1 A Audiência será constituída por uma Mesa Diretora.
8.2 A Mesa diretora será composta pelo:
Presidente:
Marcio Ferro Catapani - Juiz Federal Diretor do Foro
Vice-Presidente:
Rodrigo Oliva Monteiro - Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Capital
Vice-Presidente:
Samuel de Castro Barbosa Melo - Juiz Federal Vice-Diretor do Foro do Interior
Poderão participar da mesa demais autoridades convidadas.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A Audiência Pública será transmitida por meio da ferramenta Microsoft Teams para
todos os convidados e inscritos na forma do item 4.
9.2 Caberá aos convidados e interessados a instalação da ferramenta Microsoft Teams
para acesso e veiculação da Audiência Pública.
9.3 A ata da Audiência Pública será disponibilizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis no
endereço eletrônico www.jfsp.jus.br/inovajusp/orcamento-programa-participativo .
9.4 As questões de ordem e procedimentos adotados na Audiência serão dirimidos pelo
Juiz Federal Diretor do Foro.
9.5 As deliberações, opiniões, sugestões ou informações emitidas na Audiência Pública
ou em sua decorrência não poderão ser anônimas e terão caráter consultivo e não vinculante, destinando-se
a subsidiar a Diretoria do Foro na tomada de decisões.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da
Seção Judiciária de São Paulo, em 05/05/2022, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 8694621 e o
código CRC A7EF08C2.

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
https://forms.office.com/r/CxEfK1dVX3
QR-Code
https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000009859123&infr…
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DEBATE ACERCA DE ASSUNTOS QUE ENVOLVAM O ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SÃO PAULO
Preencher os campos abaixo:
NOME:
_____________________________________________________________
CPF:
_____________________________________________________________
ÓRGÃO/EMPRESA:
_____________________________________________________________
CNPJ:
_____________________________________________________________
CARGO:
_____________________________________________________________
E-MAIL:
_____________________________________________________________
TELEFONE:
_____________________________________________________________
SUGESTÃO/QUESTIONAMENTO/PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Data: ____/____/______
Assinatura: ___________________________________________________
0005902-93.2022.4.03.8001
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