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Perfil 
Pela valorização do servidor

Presidente e ex-presidente do TRF5 debatem sobre Pontes de Miranda

Primeira Turma 
cancela sessão

CNJ promove  
Seminário 

Evento debate novo modelo para 
ingresso na magistratura Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ

Foto: JFAL
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Núcleo de Gestão Documental 
Johnmary Vital de Araújo
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Iara Carina Bispo Sales 
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Formado em Engenharia Civil e 
com mestrado em Gestão Públi-
ca pela Universidade Federal de 
Pernambuco, Onaldo Manguei-
ra está no Tribunal há 23 anos. 
Há oito, assumiu a direção da 
Subsecretaria de Pessoal (SP).  
Antes, o servidor atuou, duran-
te três anos, na Subsecretaria 
de Precatórios, e por 10, como 
supervisor da Seção de Direitos 
e Deveres, Provimento e Vacân-
cia da SP. Nos últimos oito anos, 

à frente 
da SP, 
Onaldo 
implantou 
o Sistema 
Fluxus e 
o Siste-
ma de Recursos Humanos e de 
Folha de Pagamento, integrado 
com toda a 5ª Região. Para esta 
gestão, pretende melhorar a 
gestão das pessoas, com ênfase 
na valorização do servidor.

instituição de um concur-
so para juízes cuja primeira 

etapa seja de âmbito nacional. 
Esta foi a proposta mais debati-
da durante o “Seminário: Regras 
de concurso para magistratura”, 
realizado ontem e segunda-feira, 
no auditório do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), em Brasília, no 
qual o Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 foi represen-
tado pelo seu vice-presidente, o 
desembargador federal Edilson 
Nobre. Promovido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), o evento 
reuniu representantes de diversos 
tribunais do Brasil para debater 
a minuta de resolução que visa a 
estabelecer esse novo modelo de 
seleção, com vistas a substituir o 
atual normativo constante da Re-
solução nº 75, do CNJ. O referido 
documento contém normas desti-
nadas a regulamentar e uniformi-
zar o procedimento e os critérios 
relacionados ao concurso de in-
gresso na carreira da magistratura 
do Poder Judiciário nacional. Caso 

o texto seja aprovado, valerá para 
todo o Poder Judiciário e a comis-
são de seleção será composta por 
representantes do CNJ ou demais 
Conselhos Nacionais, das escolas 
nacionais da magistratura e da Or-
dem dos Advogados do Brasil.

O presidente e o ex-presidente 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, respec-
tivamente, desembargadores 
federais Francisco Wildo e 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
abriram, na tarde da última 
sexta-feira (3/05), no auditório 
da Justiça Federal em Alagoas 

(JFAL), as palestras do 1º Con-
gresso Pontes de Miranda e o 
Direito Processual, realizada pela 
Associação Norte Nordeste dos 
Professores de Processo (ANNEP). 
Francisco Wildo falou sobre a 
“Tutela Jurídica-Jurisdicional em 
Pontes de Miranda: Consequên-
cias” e Paulo Roberto de Oliveira 

Lima, sobre “Processo, Caminho 
e Não Destino”. Na ocasião, Fran-
cisco Wildo e o juiz federal Pau-
lo Machado Cordeiro tomaram 
posse como novos integrantes 
da ANNEP. Também foi lançado o 
livro “Pontes de Miranda e o Di-
reito Processual”, obra coletiva da 
ANNEP, editado pela JusPodivm.

Em virtude da autoinspeção, ini-
ciada na última segunda-feira, nos 
gabinetes dos desembargadores 
desta Corte, a Divisão da Primeira 
Turma comunica que não haverá 
sessão ordinária de julgamento 
nesta quinta-feira (9/05). A partir 
da próxima quinta-feira (16/05), a 
Turma voltará a se reunir, às 9h, no 
2º andar do edifício-sede do TRF5.

Nos dias 16 e 17 de maio, o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
promove o “Seminário Previdência 
Complementar:o que você precisa 
saber”. O encontro acontecerá na 
Escola de Magistrados da Justiça 
Federal da 3ª Região (Emag), em 
São Paulo, e é destinado a ma-
gistrados federais e estaduais de 
todo o País. As inscrições podem 
ser feitas até a próxima quarta-
-feira, dia 15 de maio, através do 
site www.trf3.jus.br/semag/.


