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O

Pleno aprova nomes de novos diretores das seções 
judiciárias vinculadas ao TRF5

Formulário para 
recebimento de 
passivo

CNJ altera 
regulamento 
para concurso 
Público na JF

Pleno do TRF5 elege Mesa Diretora para 
o biênio 2015-2017

Pleno do Tribunal 
Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5, 
em sua última sessão 
do ano, realizada on-
tem (17), elegeu, por 
aclamação, a Mesa 
Diretora para o biênio 
2015-2017. Os de-
sembargadores fede-
rais Marcelo Navarro, 
Roberto Machado e 
Fernando Braga serão, 
respectivamente, presi-
dente, vice-presidente 
e corregedor do TRF5. A posse da 
nova mesa será realizada no mês 
de abril, em data a ser confirmada. 
O Pleno do TRF5 elegeu, também, 
os desembargadores federais que 
vão dirigir o Gabinete da Revista e 
a Escola da Magistratura Federal 
(Esmafe), e o coordenador regio-
nal dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs), respectivamente, Edilson 
Nobre, Rogério Fialho e Francisco 
Barros Dias. O vice-coordenador 
da Esmafe será o desembargador 
federal Manoel Erhardt e o de-
sembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima será o vice-

-coordenador regional dos JEFs. 
O desembargador federal Lázaro 

Guimarães será o coor-
denador do Gabinete de 
Conciliação. 
Comissões permanen-
tes - Compostas por três 
desembargadores, as 
Comissões permanentes 
também foram escolhidas: 
Jurisprudência - José Ma-
ria Lucena, Geraldo Apo-
liano e Manoel Erhardt; 
Regimento Interno - Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, 
Vladimir Souza Carvalho e 
Rogério Fialho; e Informá-

tica - Lázaro Guimarães, Edilson 
Nobre e Francisco Barros Dias. 

Os desembargadores federais 
do TRF5 aprovaram, ontem (17), 
no Pleno, os nomes dos juízes 
federais para os cargos de di-
retor e vice-diretor do Foro das 
Seções Judiciárias da 5ª Região, 
indicados pelo desembargador 
federal eleito para presidir o 
TRF5 durante o biênio 2015-

2017, Marcelo Navarro. São os 
seguintes magistrados, respecti-
vamente: Bruno Leonardo Câmara 
Carrá e José Maximiliano Macha-
do Cavalcanti, Ceará; Marco Bru-
no Miranda Clementino e Almiro 
José da Rocha Lemos, Rio Grande 
do Norte; Rudival Gama do Nas-
cimento e Emiliano Zapata de 

Miranda Leitão, Paraíba; Joana 
Carolina Lins Pereira e César 
Arthur Cavalcanti de Carvalho, 
Pernambuco; Frederico Wildson 
da Silva Dantas e Rubens de 
Mendonça Canuto Neto, Alago-
as; e Edmilson da Silva Pimenta 
e Marcos Antonio Garapa de 
Carvalho, Sergipe.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) decidiu, na última sessão 
realizada (15/12), revogar o pa-
rágrafo único do artigo 11 da 
Resolução 246, de 13 de junho 
de 2013, que regulamenta a rea-
lização de concurso público para 
provimento de cargos efetivos 
do quadro de pessoal do Con-
selho e da Justiça Federal de 1º 
e 2º graus. A resolução admitia 
a possibilidade de o candidato 
com deficiência ser impedido de 
tomar posse se a junta médica 
– responsável por avaliar a exis-
tência e a relevância da deficiên-
cia declarada – concluísse que o 
grau de deficiência era “flagran-
temente incompatível com as 
atribuições do cargo”. O enten-
dimento para a mudança baseia-
-se na Resolução 118, de 2010, 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), bem como no disposto no 
Decreto 3.298, de 1999, que re-
gulamenta a Lei 7.853, de 1989.

A Divisão da Folha de Pagamento 
informa aos servidores que pos-
suem passivo de  reenquadramen-
to a receber, que é necessário en-
tregar, até segunda-feira (22/12), 
uma declaração informando se re-
quereu o pagamento pela via judi-
cial. “De acordo com a Resolução 
224/2012, do Conselho da Justiça 
Federal, o pagamento de passivos 
fica condicionado à declaração 
assinada pelo beneficiário, asse-
gurando que o mesmo crédito 
não foi e nem será recebido pela 
via judicial. A declaração foi en-
caminhada por e-mail e poderá 
também, após o preenchimento, 
ser digitalizada e encaminhada 
para folha@trf5.jus.br”, informou a 
diretora em exercício da Folha de 
Pagamento, Cecília Souto Maior. 
A diretora informou, ainda, que 
o servidor que não preencher o 
formulário no prazo informado só 
poderá receber o pagamento do 
passivo em janeiro.


