
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, 
Penélope Araújo, Helen Martins e Hudson Ramos  
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2436
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão, 

Cleyton Silva e 
Penélope Araújo 

Doação de Sangue

O servidor João Henrique (STI) 
solicita doação de sangue em 

nome de Julianne Lucy Lins de 
Jesus, que realizará transplante 

de fígado. A doação, de qualquer 
tipo sanguíneo, deverá ser reali-
zada no Hemope (Rua Joaquim 

Nabuco, 171 - Graças).

João Pessoa ganha primeira vara federal 
exclusivamente criminal

Barros Dias reúne equipe para correição na JFPE

Gestores e fiscais de contrato 
participam de treinamento
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Na próxima segunda-feira (18/08), 
às 14h, o corregedor-regional 
do TRF5, desembargador fede-
ral Francisco Barros Dias, reunirá, 
em seu gabinete, a equipe que 
participará da correição na Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE), 
especificamente nas 15 varas 

Gestores e fiscais de 
contrato do Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, 
participaram, na tarde 
de ontem (14/08), na 
Esmafe, da 3ª turma 
do treinamento sobre 
gestão de contratos. 
A capacitação foi mi-
nistrada pelos servidores Ricardo 
César Almeida da Silva (Subse-
cretaria de Orçamento e Finan-
ças) e Jerônimo José de Santos 
(Diretoria Geral). O treinamento 
teve objetivo de alertar os gesto-

federais da capital, totalizando 830 
processos. A correição será realiza-
da durante o período de 25 a 29/08 
e contará com o auxílio dos juízes 
federais Bruno Teixeira de Paiva 
(JFPB), Magnus Augusto Delgado 
(JFRN) e Lidiane Vieira Pinheiro de 
Meneses (JFSE). Durante a correi-

ção, os magistrados farão a análi-
se dos processos e o levantamen-
to de informações referentes à 
parte administrativa das varas. De 
acordo com a Corregedoria,  no 
período de 15 a 19/09,  serão cor-
reicionados 690 processos das 13 
varas do interior de Pernambuco.

Ministro 
Teori Albino Zavascki 

STF

Manoel Fernando Lopes de Souza
Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho
Luiz Henrique de Andrade Alves
INTERFORT

Sábado, dia 16 de agosto
Washington Valdevino Rocha da Silva
Divisão da 3ª Turma
José Expedito Braga Lima Júnior
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
Otávio Henrique da Silva Amaraji
SOSERVI
Valdete Viana da Silva
SOSERVI

Aniversariantes Domingo, dia 17 de agosto

Juiz Federal 
Marcos Mairton da Silva

SJCE – Fortaleza

Rosilene Maria de Moura Braz Diniz
Subsecretaria de Pessoal
José Guilherme Maciel Farias
ESMAFE 5
Wagner da Silva Crespo
Núcleo de Jurisprudência

res sobre os procedimentos e o 
fluxo de liquidação e pagamento 
no gerenciamento dos contratos 
no âmbito do TRF5, como prevê 
a instrução normativa nº003, de 
28/04/2014, da Diretoria Geral.

Justiça Federal na Para-
íba (JFPB) instalou, on-

tem, a primeira vara federal 
da Paraíba especializada 
em ações criminais. Com 
competência privativa para 
processar e julgar todas as 
ações e execuções penais, a 
16ª Vara Federal tem como 
titular o juiz federal Manuel 
Maia de Vasconcelos Neto. 
A inauguração foi comandada 
pelo presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, e pela diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Paraíba (SJPB), 
juíza federal Helena Fialho Mo-
reira. Emocionado por assumir a 

nova função, Manuel Maia, reco-
nheceu que instalar uma unidade 
jurisdicional com essa competên-
cia imprime maior efetividade à 
atuação da Justiça Federal.  Em 
seu discurso, a diretora do Foro da 
SJPB, Helena Fialho Moreira, des-
tacou que, com essa inauguração, 

fecha-se o projeto de im-
plantação de varas federais 
na SJPB, conforme pre-
visto na Lei 12.011/2009. 
Finalizando, o presidente 
do TRF5 ratificou a impor-
tância da inauguração de 
uma vara especializada em 
ações criminais. “O com-
bate sério a esses crimes é 
um anseio da sociedade, e 

a especialização faz com que esses 
crimes sejam apurados, proces-
sados e julgados de maneira ágil, 
mas sem perder de vista a justi-
ça justa, aliás, lema do TRF5 para 
2014, ano em que comemora 25 
anos de fundação”. 


