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Aniversariantes

QUINTA

Doação de Sangue

O

A servidora aposentada Vilma Araú-
jo de Almeida solicita doação de 

qualquer tipo sangue, que deve ser 
feita ao Hemope, em nome do seu 

filho, José Juarez Araújo de Almeida, 
que está internado no Hospital dos 

Servidores do Estado (HSE).

TRF5 elege representantes para o TRE/PB

Congresso sobre Gestão de Projetos

TRF5 cria Núcleo para abrigar processos 
que aguardam decisão do STJ e STF

Theófilo Magno do Nascimento
Tecnologia da Informação
Gilvan José da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
Luciana Porto de Araújo
Subsecretaria de Recursos

Barros Dias participa 
de reunião no RN

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 implantou, 

no início da nova gestão, o Núcleo 
de Repercussão Geral e Recursos 
Repetitivos (NURER), cumprindo 
a Resolução nº 160 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). A Re-
solução foi editada levando em 
consideração a necessidade de 
uniformizar os procedimentos de 
gerenciamento de processos que 
se encontram sobrestados, devido 
à aplicação das regras particula-
res de julgamento da repercussão 
geral e dos recursos repetitivos. 
NURER - No TRF5, a Vice-presi-
dência é a responsável pela ad-

missibilidade 
de recurso 
extraordinário 
e de recurso 
especial, assim 
como pelo ge-
renciamento do 
acervo de pro-
cessos sobres-
tados (mais de 
seis mil feitos). 
Dirigido pela 
servidora Maria 
Rejane Delga-
do Nunes de Alencar, o NURER é 
vinculado à Vice-presidência desta 
Corte e estava funcionando pro-

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
escolheu, ontem (5/06), os novos 
representantes junto ao Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE/PB). O juiz federal Rudival 
Gama do Nascimento e a juíza 

federal Niliane Meira Lima foram 
eleitos, respectivamente, titular e 
suplente. O mandato dos juízes do 
TRE é de dois anos e sua composi-
ção é formada por dois desembar-
gadores do Tribunal de Justiça (TJ), 
dois juízes de direito, eleitos pelo 

TJ, dois advogados nomeados 
pelo Presidente da República do 
Brasil e indicados pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), e um de-
sembargador federal, ou um juiz 
federal, onde não houver sede 
do TRF.

Perfil 
Experiência a serviço 
de novos pacientes
O setor médico do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 está com uma nova mé-
dica, Lilian David de Azevedo Valadares. Gra-
duada em Medicina, com pós-graduação em 
clínica médica e reumatologia pela Universi-
dade Federal de Pernambuco (UFPE, a médica 
chegou ao TRF5 na semana passada, mas já está com expectativas e 
projetos para o novo desafio. “Estou ansiosa para começar a atender 
aqui. Tenho vários planos para os servidores, como a promoção de 
palestras para a melhor qualidade de vida”, avisa. Requisitada do TRE, 
onde trabalhou por quase 20 anos, Lilian também atua na Secretaria 
de Saúde, no Hospital Agamenon Magalhães e, como voluntária, no 
Hospital das Clínicas.

O corregedor do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Barros 
Dias, participa, amanhã, de uma 
reunião com os juizes federais da 
Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte (SJRN). O encontro tem 
como obejetivo discutir os assun-
tos da Corregedoria e a gestão 
de atividades administrativas e 
jurisdicionais. Esta reunião já foi 
realizada em Sergipe, no dia 21 
de maio, e em Alagoas, na última 
segunda-feira (3/06). O próximo 
encontro acontecerá na Paraíba, 
na segunda-feira (10).

O diretor da Divisão de Desenvolvi-
mento e Suporte da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação do 
TRF5, Laureano Montarroyos Filho, 
está participando do VIII Congres-

so Brasileiro de Gestão de Proje-
tos, em Goiânia/GO. O objetivo do 
evento, que segue até amanhã, é 
difundir o conhecimento e as práti-
cas do Gerenciamento de Projetos.

visoriamente na Subsecretaria de 
Recursos Extraordinários, Especiais 
e Ordinários (SREEO) do Tribunal.


